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ἴῃ 2010 ννϊϊῃ [πα ]ης ἵγο ΠῚ 

ιυηἰνθυϑιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πιϊριγνννννν. ον. ογαμαθίβ ϑιρι] αθρθορθιοροηθήίημο 



Γι τ ὙΟ ΥΥ ἐρλορνὰ λόφοι 
κι ΟΡ κῶν, 

ἘΓΓΠΟΟΥ ΤΌΤ ς: 

ΠΕ ΒΕΙ1.0 ΡΕΙ ΟΡΟΝΝΕΒΙΔΟΟ 

1881 9 ὑπ 0. 

ΠῈ ΑΒΤΕῈ ΗἩὔΠῚΘ ΘΟΕΆΙΡΤΟΕΙΒ, ἨΙΒΤΌΟΒΙΟΑ ἘΧΡΟΒΊΠΤ; ἘΠῸ5 

ΥΠΡΑΒΘ Α ΝΕΤΕΒΙΒῸΒ ΟΘΒΑΜΜΆΑΤΙΟΙΒ ΟΟΝΘΟΒΙΡΤΑᾺΒ ΑΠΏΤΙΘΙΤ ; 

ΟΟΡΙΟΌΜ ΒΑΤΙΟΝΕΜ, ΑΤΟΌΕ ΑὐΟΤΟΚΝΙΤΑΈΕΝ ἘΧΑΜΙΝΑΥΙ͂Τ, 

ΘΟΒΑΈΟΘΑ ἘΧ Π5 ἘΜΕΝΌΑΥΙΤ; ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΕ ΠΙΝΕΝΒΘΙΤΑΤΕΒ 

ΟΜΝΕΒ, ΟΟΜΜΕΝΤ ΛΒΙΟΒ ΚΕΕΌΝ ΟΕΟΟΘΠΑΡΠΙΟΛΕΤΙΝ, ΒΟΌΒΠΟΙΙΑ 

ΘΒΆΕΟΑ ΕΤ ΝΟΤΑΒ ΤΙΝ ὈΠΚΈΒΤΙ ΟΜΝΕΒ ΑἸΟΥΕ ΑἸἸΟΕΌΝ 

ΘΕΓΙΈΟΤΑΒ ΤΌΝ 50.585; ΠΈΝΙΟΕ ΙΝ ΌΙΟΕ5. ΒΒΕΌΜΝΜ 

ΕἸ ΝΕΒΒΟΙΌΜΝΜ ΓΠΟΟΡΠΕΤΊΘΒΘΙΜΟΒ ΄ 

5 ΎΣ δ᾽1. 

ἘΡΝΕΘΤΌΘ. ἘΒΙΘΒΆΙΟΤΙΒ. ῬΟΡΡΟ 
ΟὔΒΕΝΕΝΟΘ15, 

δ Σὺν ΤΟΝ} 

ΝΟΥ ΚΟ ΜΕ ΝΗ 

ΘῸΘ ΜΕ ΕΟΤΈἝΈ 3. 

ΨΟΙΌΜΕΝ 1. 

Ὲ ΤΗΌΟΥΘΙΘΙΒ. ΗΙΒΤΟΒΙΑ ΤΠΡΙΟΙΌΜ. 

ΟΤΊΡΒΤΑΒ,: ΑΡΌ) ΘΕΒΗΛΑΒΌΏΤΙΜ ΕἸΜΕΙΘΟΗΕΒΤΙΜ. 

ψ»"- Ρ, ΠΘΟΟΘΟΘΧΧΙ. 



ΖΠπογαϊάεην ταὶ νεἶζηπ, ἱεραὲ οἰμάϊοθα ἱιευεγιὴπς ἀϑοίάμο. ΟΥεϊέο ταὶ, 

αἀοϊεδεοηίεα φιλομαθεῖς» 5ἴυε εἰοφιμεινείαηε σμαοτίζϊδ.), δίυς βεϊέν-- 

ὀίατα εἰυϊίεύι., εἶνε Πίδίοτίας φορτιζίζοτιατηι., τιοὸπ ροΐεδέϊς ἐπ αἰΐο 

ΔἸ ΦΊ0Υ6 ορόγαηὶ τπείϊμς εοἰΐοφατε. 

ΟΩ,ΒΑΠΒΟΝ 5. 

Ὁ 



ΨΙΒῸΟ 

ΠῚ ΘΤΕΙ ΟΟΘΤΙΘΘΙΝῸ ΡιῦΒΙΜΟΝ 

ΟΟΙΕΝΡΌΟ 

δῦ ΞΕ ΦΒῸΌΝ 

ΠΧ Χ8Ὲ 

ΒΕΟΙ5 ΒΟΚύββοΑῦΝ ΡΟΤΕΝΤΙΒΒΙΝΙ 

Α ΟΟΝΘΙΠΠ|ΠΠἽ1]5 ἹΝΤΙΜΙ5 

Εν ΟΙΝΥΊΤΑΤΕ ΒΕΘΕΝΕᾺΑ 

ΒΙΜΜΙΒΟΌΕ 

Β8Ὲ ΑΝΤΙΟΌΙΤΑΤΙΘ ΘΤΌΡΙΙ5 ΑΤΟΥΕ ΜΕ 

5ΞΟΠΟΙΑΘΊΤΙΟΑ 

ΜΈ ΒΙΤΙ,ᾧς.υ 

ΟΦ, ΟΝ ΡΟ ΟἿ 5:8 



ΗὔΝΟ ΚΙΒΑΌΝ 

ΘΌΜΜΑΕ ΕΝΕΒΑΤΙΟΝΙΒ Ε΄ ΟΠΑΤΙΘΒΙΜΙ 

ΑΝ 

ΤΑΝ 

Ἐι 5.5 ΣΤ ἘΝ 

ἂ Ὁ ΟΣ ΤΥ ὉΤῈ: 



ΜΜΙναβοιῖς βαιά ἀνε, ΥἹῈ. ΠΙΙΙΒΤΕΙΘ, αὐάα- 

αἴδτι τθαπι, φυοά ΤΙΒΊ, 1πθτανιιην δι 118. ̓π ἰοία 

Ῥαϊγία ποβίτα ῥυοβριοιθηῖ δ ΟΡ ἴοὶ ἰδηϊαζιιθ στὰ- 

γιβϑηα ΠορΟΐα [Ὁ ΓΘ ΠΠΠ ᾶτὴ ἔγιιθπὶ ΟΙΟ, ΠΙΡταμη 

ταϊηνι 15 (πΘϑιοηῖΡιι8 γοίθγι μη, {186 τα Ἰρβὶ ἴῃς 

(δ: βου θη ἄτι 886 06 ἰαδάϊπιτη. Ῥάγαραμιϊ, αἰάιιθ 115 

βοῖππι, «πὶ γῈ] (γαπιμηαιϊοαπὶ γαθοῦτῃ γα] βουΙη0- 

ποθ ΤΒπογάΙ15 ἀσουγαϊα ΘΟρηοβοθγα ΟπρΙδΔηΐ, Α11- 

«ιδπύιτῃ Ῥγοΐαϊαγαθ διηΐ, ᾿αιιὰ ὙθγΙτι5. 5ΌΠῚ ΘΟΠ56- 

ΟΓΆΤΘ. ϑραγαυι ἰδθῃ, ἴογθ, αἴ, «πιοά θγῸ ἰρ81 

ἀδθββδοῖ, οἱ ΤΌΣΑ Ἰηβρηῖβ Βυπιδηϊαθ ΒΡ ΡΙογοὶ οἱ 

ῬΓδθϑίδητια δουρίουῖβ, “4πθπὶ ἀοίδπάοθνα οἱ 1Ππ|δίγαγα 

δπη ΘΟηδίι8, Νά τὶ αθο, “αθηϊαπι ᾿ρϑὰ εὐδὰ 

Χίπηα 651, Θιϊδιη ΤῈ8 ἰευββ, 864 οἱ, ψιὶ ΤἈι γα! 1ς 

Ἰπησθηΐϊατα. οἱ ἀἸοομαι Βθηῆι5 ρἷαηθ Ῥουβρίοουα δυπάοι, 

οοβηϊτα ὨΘΟΘββαΓΙ88 ΟΝ 5:η6ῖ ῬΓΟΡΒΘ8. ΘΟΠΙΘΙΩΗ : 

1τὰ 111, διϊαπιϑὶ 1115 χὰ ἢος Πργὸὺ γίγιαϊος. πΈ}1ὰ5 

ἸΠΥΘΏΘΥΙ, ἴᾳτηθπ ΟΡΒΓΟΒΙ 51:61 οαι8α, Ζαρα ἴῃ 60 



ΘΟ] οοαν!, γνο ιῃϊαίθυ. πιο απ θ1, πΏΡΘΟΙ ας 

τθπὶ ΟΧοῦβα. (ποά «υτιη ΘΟΡΊΔΓΘΠΣ; 5.11} Ὀ16- 

ἰλ8, ΤΙΒΙ αὐ πο «παϊοιηουηαιο. ργατα ΟἸοργθηι, 

ἀϊογμι αἴσαθ 1θγιιηι Πασίίανιι. Οτρρο τ6, πιγο- 

θη) 4π6πὶ θυ ἃ πὶ αἰδοιρίπα ἐογαγαὶ αἴσας 

αἰποναῖ, 4ατπι. ἃ]}} ᾿υιτ8. ΘΑΙΙ 55:12] Ῥτδσσορίοτ!5. αἱ- 

416. ἀμλῖοι οομϑιιθιιάϊπθ ἰθιηρονατη {διὰ δὲ πηθᾶ- 

την ᾿ρϑῖα8. ΤΟΥ) δΔησιιδα Δ)6Θ155θι, 1446 ΘΡῸ 

ΘΡΑΥΙΟΙ ἀο]ογοι, ΤΌΣΑ Θομπηταθ ΒΘΏΘΥΟΪΘ Θχοθρῖι; 

δγοχὶῖ, οἵ αἱ Βυϊα5 ΟὙΠΊΠΔ511 το θγϑιηθ ΤΏ1}1 ΘΟΤΩ- 

τἰττογθῖασ, Ῥᾶῖ]ο ρμοϑὲ εἴΐβοιι, Οἷχ πισπθῦὶ τθοὶθ 

δατοϊπιδίναπάο {αιπη. οἵ Ῥ6γ' ᾿πυΘΏ ] 6). ἀθίδξθι δἵ- 

4.6 δχϊριιδηι γοὶ δ ΠΟ] αϑίιοαθ ῬουἸἰὰπὶ εἴ ΡῈ. {πάϊ 

Ἰρϑία8, Οἱ ργᾶΘΘ558. Ππ|5815. ΘΡΆΠῚ) ἰὨΙ πᾶπι, (186 

ἀἰὰ ἔπογαὶ δὲ τὰς δάπυο δγαΐϊ, οοπμ αι οπθπι γ ΟΥ̓ ΡῈ. 

ὯΘ ΠΡ 68861Π, π6 1}1 α]ἀ6η). ΔΒ στ Π1 ΠῚΘ 4015 

ΟΟγ6 Ῥαᾶβϑιβ 65; 5064 πο ἄθσγα ἴβυθῃβ {ΘΡΙΠΙΟΏ188;, 

{π|Ρ0τ5. βᾶθρ8. τηοΐθϑιιβ. ΤῚΒ] ὀγᾶπι, ὑϑγαμλ ΘΑΙΊΙΏΣ 



σαι515 ΤΟ] Οὐ 415 Ἰηἰοΐπ5 δὲ δποιουιίαία ΤΑ ΒΙΆγΙΒσ 

δἰπια δάϊαγδηβ οταηῖα, {π86 ἢπὶς ΄α40 ᾿δοιϊογθιη 50τ- 

«ἴδπη ῬΓΟΙ ΘΤΘ γἱἀοθαμΐογ, γ8πλ 60 ῬΘΡμχιβιῖ, αἱ 

προ τὰθ]ττιηὶ τηπϊαΐα 81: υππι8 βοἤοϊαθ οομα ΠΟ. 

Ϊὰπὰ Θηΐπι, αἱ τασθαμη 1ὰ, τ286 μἰθανιιια, 4πᾶπι 48] 

ῬΥὰ5. ἔπογαπὶ, δουιμησιιθ (Οὐ Ἰβϑι πη νι, ΘΊΉΔΥΙΒ- 

ΒΠΏΟΓ ΤῺ δὲ δηλ] οι 6. ψποῦϊο πιθοῦτη ΘΟ ΠΟΙΟΓΊΙΙΣ 

ΘΟ]]οσατγιιπλ δἀπιναμὶ βιυἀϊα, ὗτιδθ αυϊάθη), «ιθτα 

δἰϊατη Ῥ] τὶ ποτττα ἀἸβοιρυ]ονιτη πλϑσηδ Δϑϑ᾽ 4115 

᾿δἴαψιιθ οὐσᾷ ΠῸΒ. ΔΙΠΟΥ δοοράογοι, εβδοογαηΐ, τὖ ΠΟῊ 

ἰδηϊθτα 118, 4π|86 τησητι8 ροϑίπϊατοι,, ρῥ]θυι 16 ΘΡῸ 

ΒΔ Ἰ5ἴλοο 6. ρΟβ86 1, ὙΌΣ δἰϊαπὶ ΔΙ᾿ πδη πηι πρῖΠϊ 

ΒΙΡΟΓ βϑοὶ οἱ. ρος δυο «αοά ἴῃ Ὑπυογαϊάο 

ΘΟΠϑυμ θη ἀππὶ Θχιϑιϊπιαυῖ, ΤΊΒΙ αυϊάοπι, ὙΠῈ 1,- 

ΤΟΌΒΤΗΙΒ, ποῖ πῖγαπι γ᾽ ἀοθῖτιν, αι οἱ βουιρίο- 

ΤΟΠῚ Θιι ᾿π 4108 }15, αὶ [Ἀ0116 1Θο πτ5 πϊηλθτη Γ6- 

τἰηθαΐ, ςφοιητηογθαῖ, ἄο]θοιῖθι, εὐ τηθηλϊηϊδιῖ ἔογίδϑδβο, 

ἰαπη πὶ ὩΠαιιοὶ ἀρηο9, {ἀππὶ Οβογγαϊίομθβ οχὶῖν 



οὰ5. ἴπ ΤΒιογαϊάθῃν Θμ θυθι, ἀριία558. Π16 ΘΟΏ51- 

στα πούαθ θα ΠΠΟῺ15 ᾿τι5. ΒΟΡΊρΊΟΥΙΚ Ῥαγαηάδθ, 51 

ῬΤΙΠΛΠΣ βία ἀἸοντη, (πιᾶ8 ἴπ Θῖιπὶ δομίαθυδπν; 5ρ6- 

οἰμθη ΠΟῚ ἀΙϑρΠοθγοῖ Ὑ1Π|5 ἀοοίῖ5. (μπι5 νοῦ φάνη 

ἀαυπηπαῖυ5 6556 1}, διπηϊαίαθ ψαοαθαια, δα Τμιογά!- 

ἄστη ὑϑυθγῖῖ, δυηαα ἰδοίαν] δὲ Ῥ θυ βου αἰδἔιι5. ΒΌΠῚ, 

«ποιοδοιπάιθ. Ῥοΐουδπι. Τὴ 4τιο τα] απλ τη6. δάϊπιν 

γουαηΐ ΠΟΠΗΏΠ} ΘΘΥΘΡῚΙ ὙἹΓΙ, (Ὁ1 16 γὙ6] δάπιοῃϑθ- 

Μβᾶπὶ δουυηη,, {π886 π|816 ἀἸββοσ Θυδηι, γὙ6] δἰϊαπν π0- 

Υἱβ ᾿πϑιγπραπὶ ῬΥΆΘΒ16115,) {αιθη5 δὰ σοατῖπα Ῥγαθ- 

δἰ ἢ 1551}}} ΓΘΓΊΠ ΒΟΙΊΡΙΟΙῚ5 γοῦ θὰ γϑϑαςαθπδ πξΘΥΟΥ. 

ΠΙαά ἃ» Η δγιαα πη ο Ῥο ββίπμιπι ἔαοιαπι, Ποὺ Ρᾶῖ- 

μι ἃ ὕγδυζοσο οἱ Βγοιη πγ6110:; 4 πΟΡα τ ΟΡΘΙ ἃ 

εἰ Βυμπιδηϊαϊθ, Ζασπι ῖς 1{{ππ|8 ῬΓΘΟΙΒῸ5 πποίτιβ τη0- 

Ιοβίυιπι οοάϊοις Ῥαϊδίίηι 6 (ἀαϊ πα 1π Ῥαϊτίατα τγοΪδιὶ 

σομπΐδγομαι πϑσοίϊατη 1 58 τϑαθριϑδοῖ, ΟἹ σϑηι585ι- 

μηδ Ππιπι8 Ορ τὶ ΠΡΡῚ ΘΟ] π ηλ δοοῦρὶ; ρδγιπι 

4 ΟΊ] 6γο,; 4] οοάϊοιμι Μο:δοθηβιαπη, «άοδ ἢΡ856 



᾿δαπι 1 λρβιθηδὶ Θχθηυ ραν! ΘΟ ρΡΑΤΑΥΘΡαΓ, δΟΙρειγδὸ 

ἀἰδογοραμπίϊαπι θοπθυοΐθ τπθοῖπὶ ΘΟΠΙΠλιπἸσαγιῖ. 810 

ἰσῖταν γ6] δὰ, 416 1δπὶ ἴπ ΟΡ βου ΠΟΙ ιι8 5ΟΥΊρ50- 

Τάτα. τοϊγαοιαηα οἱ Δ 4οῖο5 πιαϊαπἀαὰ ογαπΐ, αἰστιθ 

ἴπτα ἢδης ΟΡ Οαυ 58 Πὶ {π1} 6 ὨΪΠῚΪ6. 1.1{18 τη ἰΟοΙ5 

ἀἴϑρογθα Ἰορογοπὶαν, 4πῶ6 46 ΤΠ ιογάϊάε οχροϑι18- 

5612, ΟΠ)ηἶα, {τ|ὰ6 ἴῃ ΟΡ βου] πΙΡ5 ἀϊϑραίαια Δ6- 

πιο ῬΥΟΡΆΡαμα, ἴῃ ἤᾶπιο ΠΌΥΔΠ 5ΟΡΊρΡΙΟΓῚ5 ΘἀΠ ΟῚ 6Π1; 

Ῥἰογυσ πα ἰδ ΠΟΥ8. ΔΓΡΊΠΊΘΠ 5 δα 1 Π1Πτὰ, ΤΘΟΙ- 

Ῥίοηδα φῬαΐανι, ἴΐὰ αἰ ἴὰπὶ ἴθ πος ῥτγίπιο γοϊππλῖμ8 

ΠΟΠΏ111 6χ ἢ15 ΓΘρΘΡΙ ΓΤ. 

γοσιπι δος, 4086 πιοάο αἰχὶ, ποὺ ἀὰ ΤῈ 

βοίαμη, ΥΙΝ ΠῚ ΌΒΤΉΙΒ, 56ἀ ὦ φαριηνὶ ΠΡΡῚ 16- 

οἴογθια ῬΟΥΠοΓο υἱάθο. Νόῖο σὰν ΤῈ ἀϊαίτβ 

ΤΩΟΤΆΤΙ, 564 ροίιπ5 σιοά απ τη]τι5. ἔπ, δἰτι5 σοὶ 

γθηῖα ἃ ΤῈ ρεϊομάα δϑι. ὠτιὰπι ἄπιπι ἱπιρίοτο, 51- 

πηι] δὲ ἤσμο Πἰργιιπι δὰ, «ὰὰ 50165, ἰοπϊϊαϊθ αἴθ 



Βυιπηδηϊαία ΔΟΟΙρΙΔΒ., ἃς 51. ΠΥΜΠ 17 ἐς ἀοϑιάθγος, δὺ- 

ΟἴΟΥΙΒ. ΔΏΙΗ 56 Π5118. δ᾽ ΘΟΏ511ὰ ῬΟΙΠτι5. (πδη ΠΠ Θὰ 5 

δου ρίαθ. Ἰπυ θα Ὑ15,, ΟΙἹΌ αἰζιθ Οὔβθοτο, δἰ 168. ἴδῃϊ 

πη 685 {υᾶπι Παϊτ5 γηιηδθι ΤΌΔΕ Πάδι δὲ ταῦθ] 6 

Ῥδέμἴο οἵ τηδη6ο. 

βου. 1 1ρ50 Οὐπηδδιο ΕὙΙἀθυιοῖαημο συοά 68ὲ 

Ἐγαποούυνι δά γιαάνιιμη, πηθηϑθ ππηῖο ἃ. ΟἸἹΟΙΟΟΟΌΧΧ. 

ἘΒΝ. ΕΒ. ΡΟΡΡΟ, 

ΡΗ. ῬΕ. 



ΠΕ 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΙΒ5 ἨΙΒΤΟΆΒΙΑ 

ας, ΤΊ ΓΤ 

Τἀμογά, 2. ΑΔ 



ἾΩ ξένε, εἶ μύϑων πολυδαίδαλα ψεύδεα δίζῃ, 
Τῶνδ᾽ ἐγὼ οὐδὲν ἔχω" ἐς χέρα μή με λάβε. 

Εἰ μαλακοῖς φϑόγγοισι τεαὶ χαίρουσιν ἀκουαὶ, 

Οὐδὲν ἐμοὶ καὶ σοἰ" ἐς χέρα μή με λάβε. 
Σύντομον εἰ ῥῆσιν στυγέεις, ξένε, καινοπρεπῆ τε,. 

Πᾶν τε τὸ δυςξύνετον, ἐξ χέρα μή με λάβε. 
Εἰ δέ σε ἱστορίης παναληϑέος ἵμερος αἵρεῖ, 

Γράμμα τὸ Θουκυδίδου ἐς χέρα, ξεῖνε, λάβε. 
Εἰ σὺ βαρυφϑύγγου τέρπῃ σάλπιγγος ἀὐτῇ, 

Σαλπίζοντι ἔοικ᾽ " ἐς χέρα, ξεῖνε, λάβε. 
Σύντομον εἰ φιλέεις λόγου ἀτραπὸν ἠδ᾽ ἀπάτητον, 

Κἄν που ἔῃ χαλεπὴ, ἐς χέρα, ξεῖνε, λάβε. 

ΕΡὶρτ. 4Πϊ᾿ . δέορμαπὲ ἴπ ὙΒποΥ ἃ, 



ἘΝ," ΚΘ ΑΡ ΤΟ 

ΗὔΙῦ5 γομῦΜΙΝΙ5. 

Ὰ ᾿ 

1, ὨΕῈ ΒΑΤΙΌΝΕ, ΟΥἈΑ ΤΗΠΟΥΒΙΏΠΕΒ ΑΔΟΌΜΕΝΤΙΕΝΜ 

50ΠΜ ΤἈΔΟΤΑΥΙΤ. 
τι 

"οὐ ἡ. οὐφ᾿» 
» 

Ομ. Ι. Ὠς νυἱκίμιθυβ ἰδίουϊοὶ 1ἢ. μος. ΞΘ ΠΘΓΘ ΟΙΠΏΪΠΟ. 

Ἀροράϊι Ῥγουὶβ ἀδυτηργαιϊο θουλ, 488 δπὶθ ΤΠ υ-- 

ογάϊάθπι ρταθϑιϊθταπὲ Οταθοὶ μιἰδτοτιοί. ἡ 
ὅάρ. Π|. Τημογάϊά65. φυδΐθηιϑ 818. υἰγειεθιι5. ρα Θα ι8 

ζαρνῖς, τηαυνιταν, δὲ ρυϊπηασα 4 άθηι 46. δπ|5. γ8-- 

τὶ ταὶ 5 δίπϊο 1 αἰδβρυίαίαγ, αὐ γούα ἀϊοθυθ᾽ δὲ Ρο-- 

ἴπι15858 οἷ γ 556 υἱΐα αἴαιιϑ τπουϊθιῖι8. ἀθο!αγδεντ.. 

(ἀρ. ΠΙ. Ὀϊχίθβθ Τβυογἀϊάθιη νϑτὰ ἰππὶ 6Χ τ Ρ5 ᾿ρϑ5ί8, 
4ἃ8 πᾶργαΐ, ἴσπη ΘΧ 8] 1ουιπὶ ϑουὶρίοότσιηι ἐθϑἐ! ηγο-- 

Π118 ΔρΡράγθῖθ οβιίβπαϊίζαν,. 5μηῈ}. ἐοίαἰαπέι 6," 

41π|6 σομ τα ΠΟ ΠΟΘΙ ροϑϑὶπξ, οἱ πιαχίμηθ. ἦθ χγ 15 

δὲ ογαϊοηῖθιιβ μα}8. Βἰδίουϊοι. δίηψπιθ ἀ8 ὨΙοάοΥ, ἀΡ᾿ 

60 αἰββθηϑε ἀἰβρυίαίατ, 
(ἀρ. 1Υ. Τπιογάϊάδμι δὲ ἀἰσησλη. ἀτριυιπηθηΐατ Ὠϊϑίοτίαθ 

616 ῖ586, δὲ ἴη 60 βχυρ]!οᾶμάο 68 ἐδπίπμη, 4π86 δα 

τη ῬΘΡ πΘΡδηΐ. δἰατι8 τηθιηογα θεὰ ογαπί, δἰία-- 

}|5586.,. ΒΘ 6116 μλπη 5. 4116 ΟΥ̓ 6588, Π6616 ἀθ5768- 

5Ι0Π65 1πι} 1165 Δα ΑΙα1556, Φμῖτθ αἰΐθαι ἰρταχα., δ] 

εἰςοορθαῖ, ἤοπ Ροΐμ586. 

Α 2 



ά 

(ΔΡ.Υ. δε οτάϊπο, 4ᾳαειι ΤἈιογ ἀ1 465 πὶ Ἡϊδίουϊα σι ἐθπ τε, 
ἄθααθ οἰτι5 ἀθϑουρίϊοῃθ ἴῃ εἰθϑίαίθϑ δὲ Ὠϊθι65, ἰἰ- 

Ῥτο8 δὲ οδρίϊα. 

Οἀρ. ΥἹ. Ῥοβίψαδπι 46 Του 41 415 Ηἰδίουία 8 οομβ 110 αἴτιθ 
αἰ ΠπΠταΐρ ἀἰπρυίταίσθπμη. θϑὲ, δχ ρυαθοθά θη θι8, 41π|-- 

115 51 ϑἰῃβ 1π40165, Ῥάποὶβ τϑρϑέϊζαν, δὲ αυϊα μδσ 

δῶπι Ῥγοίθοους δὺ8 Πϊβίουϊοδ, ᾿παυπγ; 511π}} 

γ61Ὸ δἰΐϑτῃ ααϊθτι5 τϑρι8 δἀϊαϊι9 ϑοσιρίοτ 116 60 ι8-- 

416 Ῥθυυθῃθυ, Θαρ]οαϊων, 

1τι. 9Ὲ Ξ ἘΞΟΘΠΤΕΓΘΟΝΕ, ῬΗΠΟΥΤΉ ΤΕ. 

Α. ῬοΤΒιογάϊάθ, αιαΐθπιιβ οτηπίηο ἀξαθοιβ δὲ αυϊάθιη 
,Αὐίοιιβ βορέου δϑί. 

ΟΡ. ΥἹ1. Ὡς ΤἈιογ αι 415 βθυτηοῃΐβ 4) ραν ϊαίθ, δο 1} «αἱ - 
ἄδπὶ φαδίθπιβ ἴῃ ορβαύναῖα ᾿π 4016 ἀταθολθ ᾿ἰησιᾶθ 

ΟΙΏΠΠἾΪἷπΟ σού Γ. Ἐχδιηϊπδηΐαν ατᾶ6 Βυΐο το τε-- 

Ῥυρμᾶγθ υἱάβηϊαν, δἱ ἃ) φυϊάθιη μα! ]α θ᾽ α) πιι-- 
ΤΠΘΤῚ 51 ΠΡῸ]6}15 δὲ Ὁ] Ὲ78}15. 

Οαρ. ὙΠΙ. βὺ) βπθιῖβ πηδϑοι] πη, ἔδυ πῖπὶ, πϑα  Ἶι18, 
Οαρ. ΙΧ. γ) Οδβιιαπι, δὲ 84) φυΐϊάθαι ποχιϊπαίλυϊ ἀδιι5 ῬτῸ 

81115. οαϑ1005. ὁ ᾿ 

ὅαρ. Χ. ὉΡὴ Οδϑηλάνι δὲ ἀδίῖνυι. 
(ἀρ. ΧΙ]. οο) Αςου ΒΔ ΕΥ]. 

καρ. ΧΙ. δὴ ΕπΑΊ]αρα τπιοάονιπι. 
λρ. ΠῚ. εὴ Τπιρογαμα,, ξ) Ῥδιβομάγατα, ΘῈ ΒΠοἰτατν Ὁ) 

ὮγΡ411856. 

Οαρ. ΧΎΡ. 9) Απεϊπιοτῖα 56 ᾿ρβαυατῃ οτγαί θη 5. θαγ ᾿α1π 
ΘΑΓ 416 σα πθυιση Ῥϑυτη τ δέϊο. Ῥᾶν8 Ρυϊοτ, πὶ τὰ 

βιιθϑιαμεϊνα, «ἀϊθοῦνα, Ῥτοποῖῆῖηα δὲ Ῥυιοαϊὰθ 

ςοηϑιἀθγαπίῃτυ. 

Ὅαρ. ΧΥ. Ῥατβ ροβίθτυϊοσ. Ὑ ϑεβοτγυτη ρϑηϑτὰ Ῥουταίαΐα, 
(ἀρ. ΧΥΙ. Δαάϊίυν 4) Ἰοοῖ5 ἀθ ΕἸΠΡΒΙ εἰ ῬΙΘμάβιπο, οαΐ 

αὐπϑοϊαν ῬεΥρηγαβίβ, Ὑ ρος ίαβ, Ἐρθχββθ5315. 

Θυ θη οίπμίαν Ῥαῖοα ἄ(ο ΘΠ αβονιπι 1 προ Ζπη τῆ -- 



ΜΝ 

ὃ 

ἰἴοπθ.. δι ἴῃ ΤΗπον 46 ἀθρυθη θη 1556. 5101 νἱδὶ 
5ΌΤ) δ ΠΟΠΉ ἢ ῬΥΙΟΥ ΠῚ ἰδ ΟΡ Τα ὙἰΓῚ ἀοοι ., 

(ερ. ΧΥΗ. 6 ρυν αι βευ πιο β ΒΟΥ αἰ 415, αιδίθητι5 
2) ἴῃ βευν αἰ ἷ5 ρτορυ!θίδιθι5 αἸα] δοῖὶ Αἰξσαο οθυηΐ-- 

ἴατ. (ομβιδγαηίαι ὈΥ τ Π 581 Πστ]αθ Πίοναθ, αο- 
ΘΠ 115, ΒΡΙΓΙΠ8., ΟΡᾶ5868, Πἰα 8, ΔΡΟΒίΓΟΡ 8. 

Οαρ. ΧΥΤΙΙ. ϑεχασπῖιν Ποχίομθϑ πομηπτιην δὲ νΕΥ ΒΟΥ. 
Ἐχρεηάπηεαν εἰϊαπὶ νοβεϊσία αἰϊασισμι ἀϊα] οοἰονΏτη, 
πᾶ ἴῃ ἘΠππονάϊάε τϑρογία ϑαπε, τηᾶχίπια ἀϊα] θοίμ5 
Τοουίοα ἴπ Γοοἀοεῖθιι5 Αὐρίνοσγιιπι οἱ 1,οράδοιηο- 

ὨΪΟΤ ΠΏ, 

ΟΡ. ΧΙΧ, ΤΒυοΥ 4118. βουυηοη 8 Β) ῬΟΥΒΡΙ ουἶα8, «παΐο- 

ζ Ἠτι5 1πϑϑὲ 1π νοοα ] ον πὶ Αἰ η15 δ᾽ ΡῊ Πα ]ΟΥ]ς5 56Γ-- 

νψαΐο αἰἸβουιπηῖηθ δὲ ορβοϊοίουτ, πον δίου ἢ Π1, 811-- 

ῬΙΡῸΟΓπΙ αἰ αθ6 ΟΠ Ή]ΠῸ ΟὈΒΟΏΓΟΓ ΠΣ ΠΟῚ ἰΘΠΊΘΓΘ 

δα πἾ580 α8π. Αἀάιιπίαν ραῖιοα 46 βουτηοηὶβ ΓῚ ὑτ- 
Ῥαμπηίαΐο. 

Β. Ὁς Τππονάϊάθ, 4ααίθη8 Πἰϑίου!οι5 ἂς 0611} χα! ἄθπι 
" Ῥεϊορομηθβίδοὶ βουῖρίουν οϑί. 

Οαρ. ΧΧ, Ναμι ροοίϊοαθ δ ϑοϊαἴαθ ογαι ἢ ἷ5 Ἰδοῦ τ ἢ 
ὙΠυοΥ ἀ1465 βδουνανεῦῖῖ. ΤΟΧΑΠ Πα ππΠ} ΡΟΘΙ θα νο-- 
ΘΆΡ]α, ἴοτγτπδθ, δ σηι Π ο Οη68, βἰσ οἴ : {6} 

ἤρσαναθ οὐδ ]οηἷ8. αὖ ππθίοη ΠΪ8 5 τ|811.8 είν δοῖα- 
ΤΌΣΩ Ρ᾽Ὸ ΟΟΠΟΡ Εἰ 18, ῬΘΓΟΠΟΠΊαϑία.,, ῬΑ} 50568, αἴαα6 

ἀπ 11 6568. ' 

ΟαρΡ. ΧΧΙ. ἘΠ ρεάοβιυῖθ ΒΥ ΠΊΟΠἾ8. σθηθυ 118. Ηἰβίου ΟΠ, 

ΘΧΡΟΠαΣ ΟΣ, εἰ 4.86 αἰτι5 51πὶ νἱγίαἰδ5 Ρτδοοίραξο, 
ῬΥΪΠΠΠΠΔ ΘΠ ΘΓ πὶ 6Χχ πϑίμνε ΠΙβἴουαθ θυ αἰ ταν, οἵ 

ααδίθητιβ τη ΤΟΥ αἸ 618. 11} 018 ᾿πνεῃὶαηΐαγ,, 4886- 

τιϊογ. (Οομβιάεγαίαν Πα ΧΙη6. Δ]δουα8. οἱ νἹσοῦ 

ΒΕΥΠΠΟΠΪ8 (τὸ παϑητικὸν καὶ τὸ γραφικόν) στη ργδθ-- 
5618. ἰΘΠΠΡΟΥ8Β τιϑι ΓΙῸ Ὀγδοίουο δἰαπθ βἰγα- 
οἴαγα πρὸς τὸ σημαινύμενον, 1ἴ6πγ ογαῖϊο ναγιαία 
ἴαμα 1π866118}15, 
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(καρ. ΧΧΙΠ] Τὶνογθὰ Εἰϑέου τοὶ ΒΘΥΉΠΟ 15 σΘ ΠΟΥ ΟἸϑεπσιπη- 
ἀὰσν οἱ ΤΠπυογάϊάθϑ ΒΘ ΘΡῸ ΘΘΠΕΓΡΕ Π8118 6580 Οβίδῃ.- 

αἴΐαν, οαἱ Ὀγον1ία5 οὗ ΒΡ] 188. δἰ]8 ΠῚ ΟΠ ΒΡ. 1- 

ἰαίθ ἀδαδαιε Ἰαποία σον θη. 6 γον δι 19 βίμα!ο 

ΤΠπον ἀ1αἷς. ἀοΙ ΠΟΘ Ρ 8 ΘΣΧΡΟΜΙ ΓᾺΡ ΡΙατίθα8, δὲ τε8, 
ἴῃ 4] 5 σου ΗΠ Τ᾿, 5] σΌ] Δ Πτη ΤϑοΘβΘΗἰαΡ, 

ΟΡ. ΧΧΠΙ. ΕΠη1 «αδοδιομθαι ΤΉποΥ ἀ1418 80 ]1 πη] [85 δὲ 

τς χαποία οἱ δϑρουῖίδϑ οἱ 101 αυ!άθπι οὐδίϊο πλαχίτηθ 
ἴπ πο θη ἸοΣ 8. ψΘΥΡΟΥ απ ΟΡ 115 ΘΟΠπ δι] δἰ]. 6 

5 0515.10, ' 

ΑΔΌΠΝΙΤΑΜΕΝΤ Α. 

1. Οὐᾶθοαθ νἱϊαθ Τμμουα 18. ἃ ἀπ] Οτδιαγπδ οἷα 

οομϑβουρίδθ. 

11. Τμαον 1415 βϑηϊθμιαυανα ἴδηι ΤΠΟΓΆ] πὶ απδπὶ ΡΟ] 1-- 

οατιιπι ΘΟ] ]Θοἴο. 

11. ΤΠΜΟΥ αἰ α 5 ΒΘΙΠΊΟΙΪ5 πη] 1076. 

Α. Οταροῖ, 6 ηαϊδι8 πιαχίπιθ σΟΙΠγ θυ οὐδ ξαν ῬΠ1]1-- 
βἰι5, Πιοηνϑία5 ἨΔ] ΔΙ 8550 8515, ὨΪοὸ (ὐδδβῖιι5, 86 

οἰΐδι Αὐνϊδηθ, ΔΡΡίϑπα5 αἰ!αιθ. Τηδβονία βαηΐ 
4886 ϑίθρῃδμαδ 46 ΠΙΟΏΥΘ11 ἰγηἹδοπα ΤΊιποΥ ἀϊ 415 

ΘΧΡοϑιΠ. 

Β. Ταῦ, 5δ] τϑι1ὰ5 οἱ Τδοιία8, [ηϑογία εδὲ ΒΟΥΠῚ σοπι- 

Ῥαγαϊίο ΤΠπαον 1415 δὲ Τ 801}. 

ΤΥ. Ἑδινασο ἀἸδουραμ 15 δουρί 86. 



, 

Γ πιογαϊάε. μι] ϑἰουιθι5 ἐδ πὶ ῬΟΓΥΘΓ86 586 06 6] ἃ 6οοὶ]5 
ψὶγῖ5 πα! σαΐι9 6ϑῖ, αἰ οἷτι8, 41 Βα15 Βιϑίουαθ ἀθππο εθη- 
δε οοπϑιΠππὶ οΘρευϊξ, ῬΥΪπηατη ΟἸΠοΙ τι 6556 ὙἹάεϑίαν, 
ἀε ἱπάοῖο ΒΟΓΈΠῚ ΠΡτοσττα ΘΧΡΙΙοατε, ΘΟ5486 Εἰρηο8 οβίθη- 

ἀεγα,᾿ 1π φαῖθι5 ορεγᾶμι Ἰοδε8.. Οὐυοάᾶ ἀπππι [δοϊθυσδ, 
Ἰοῆσα ποδὶβ γεοθάθηάεπι ουΐτ ἃ ΠΙοπγϑῖο ΗΔ] ΟΔ 8586 81, 

αὶ ἴπ ἐγ θα5 ΠΡΡῚ5., 4αϊ ᾿πϑογιθαπίαν : Ὧ6 ργδθοῖραϊβ ἢἰ- 
5ἰουιοἶβ., [)6 115, 4π88 Του α161 ρτορνία 8απί|,᾿ δὲ θ6 ἘΠπὰ- 

ογαϊα 5. Πἰδέογία Ἰπαἀ]οία τη, ἰΐα 6 Ποὺ βου ρίου αἰ βϑθγαϊέ, 
τὶ σαν 55: ΠΟΥ ΠΤ 1Π ΘΙ ΟΡ ] Ππτὴ δποίον Πδγοὶ, Εἰ ἔα 6- 

σαπὶ αὐ] θυ 40] εἱ οοηϊν ἀ Π! σεγεηΐ. 588 μου ατα πὲ Ῥαγντ5 

ξαϊξ πα πγεπ 5. ἴα ναὶ ραῦοα σπποήο αἰαῖ σθπεγαξπι Π10-- 
παονηπὲ (αἱ Οτθαζον, Πεγούοὶ. εἰ ΤἬποϑ αἰ. Ρ. 86. 544.), 

ΨῈ ποῖ ἐοίδτη ἀἰσρι αἰ τουίθπ ἀπιρ] οχὶ ϑπαηΐ, 86 ἰδηΐαπι 
ὌΠ. ΠῚ ΔΙ ἔθ αν 6 ῬΑΓ ΘΠ Θ᾽ δσουαῖι, εἰ π6 1Π δα 4Ὰ 1812, 
ταῦ ῬΔΤ' δγδῖ, νευβαι! 5πΐ (ἀ  ἨδΙ ϑ πη. ΟΥΉΙβοι ἀϑάδηκεοι 
νοὴ ἄθι ΟΠ γα κίον ππα ἀεν ϑομγειρανὲ ἀθ5 ΤΉΘΟΥ 1468 ἴπ 

εἰ ΟΡριιδοῦ} 5 ἃ ῬΑ ΠΟΥΤΟ δα 115 νΌ]. Π. Ρ. 92. 8464. 56ῃ1ο8- 
ΒΕ. Νον. Μ5. ΘΟ δυτηδη; 1790. [480..53, [μϑνεβαιθ Εἰχοῦν- 

βίοιι 50} 16:1 σοηχοπὶ 46 ΠΠόπγ5 4 Ἠδ]οαΥμᾶ588 ἃ ρουὶό 80 

ΤΒυογαἾ6 ἴῃ [πϊουρτοὶ, 6 4}}. ἐ. ΤΥ, Ρ. 5:19.544. 81} Μέ- 
ΤΉΟΪΡΘ 50} ΤΗπον 146 Ρ. 95. 544.). Ῥ]ονίαι6 σε γὸ ἴδηι να- 

ἴδε 8. 418} Ῥεοθη ον 68 ΠΙο  γοὶϊ ΟΡ ἰομ }5. ἰαπΐαγη ἰν1- 

Ῥαδραπὲ, αἰ, ἀπ86 ἃ δο ἀδοδηίαΐα δγαηϊ, ὑπᾶσπᾶ ΟἸΠΠ 

βοοογάϊα γδρδίθγεηϊ, θα ὰ6 πονὶ φᾷ αἀάεγεπί: ππ46 ΘΌΤΗ 

Βομ β810 ΡΟ ἰβϑιπητι τ ΠΟ 15 Ρυρπαηάαμη δυ, 

ΟἿἷϊ ᾳαξίεπι σοοὶθ ἀοβουῖρϑῖῖ οὐ ποθ ΠΠΘ δ 6 Πὶ 

ἴῃ ἀπ8 ραυίοβ, “ΠΔΡ ΤΠ ῬΓΪῸΡ ἀρὶὶ 46 το α5 δε ἀυσαμηθηὶ 
ἰνδοίδ!οπθ, Ἰΐουα (16 νου} 15 8611 βου πίομα; 1Π8 τὸ πρα- 
γματικὸν μέρος, ᾿τθ6 τὸ λεκτικόν ἀρρε!!αιαν α ΠΙοη βῖο. ΟἿ, 

Οοτγανή. ἴοα, ἴο55. Αὐτϑ Πἰβίονϊοα ο. ὙΤ1Π. 

ὃ 
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1. 6 ταΐέοπθ, φία Τῆφογαϊάθς ἀγριπιδηέμπε 
δώτιν ἐγ ασέαντέ. 

(δρ. 1. Τε νἱτίσεθυβ Ὠϊδίουϊοὶ ἴπ πο βϑποιθ οπιμΐπο. 

Ἀσοράϊε Ῥτθνὶβ δάπμπιθγαῖιο δογὰπι, 4π86 ἀπῖθ ΤΒὰ- 

᾿ Ογάϊάροπι ργδθδιίτοσυης Οσδθοὶ Ὠἰβίοσίοὶ, 

Οὐημ15 αἀἰβρυϊαιίο αὐ τθοῖθ ργοοθᾶδξ, απΐθ οπμηΐα ν1-- 

ἀδηάτηι 6οῖ., ραγίϊ αυϊ ἃ ρον θοίο Πἰβδιουῖοο ἰὰγα ροβία- 
Ἰεΐπν., ραγίϊηι φαϑηΐιαπι [115 Ῥιδοαρὶϊ5 11, πὶ απἰὸ Τῆμ- 
ΟΥ̓αΙά6πὶ νἸχορα πὶ, Ο,δθοὶ δου ρίογεϑ ἰδ ΠῚ 86.185 [Θοϑυϊηΐ, 

ΠΙμα ορίϊπιθ 6 Χ ᾿ρ81}5 μἰϑίουιθθ οίομα δραοίαν. Ηἱ- 
δίουϊα δὲ δυΐθην ἤθη πϑχῶ ΨΟΓΩΤ 71) ΘαΓ τ 6 ΤΠ Θ ΠΟΥ Ω-- 
ὑτἤζιηι τ Υιγι. σοϑέωγιέην δα ροδίίο. Ἐχ 400 βοιϊίαν, ρυῖτ 
110 ΘΌΪ4 16. ΠΙδίουοο δρεοϊα δια 6588. ΘΟΥαΠ].,. 4186. πδ΄ 

γαῦ, νου δίθι, Ἰἀδοηιθ οὐ οαπι, αὐ νοσϑέμν,  μἰβϑίο-- 

ΤΙΟΔ ΠΏ ΕἸ Δα θα η θη 6556. ψου 85 δῖ ἰδίου δ σα 

Ῥοθβὶ τηϑχῖπια ἀἰδ σαῖς, ψάγα ϑαΐθιη αἱ 4118 ἀϊοαῖ, δὲ 
1ρ81118 1 5Θ ΠΟ ΘΙΘΟΡ ΘΠ ΨΘΡῚ ΔΠΊΟΙΕΙΏ., 411 ΟἸΠ]Π6 ῬΑΥ 1. 
βἰα ἀπὰπὶ ᾿πηρϑάϊαῖ, 1π6586, εἰ αου! αἴθοπι νογὰ ΔΙ οθηαὶ δο-- 
σεάογα οϑουίεῖ, 18 διυΐθηι Γγϑ5 ἀαρίοχ αϑὲ, εἰ πῃ σϑθυ5 
ἜΧιθΡ 5 δὲ ἢ βου! ρ ΟΥ 5'. δὶ (Οἱ 105 5114.) ἀπ 415 δαΐ 
ΝΊ αὖ 4115 1051 ψᾶυὶο πηοῦο 1Πδΐα. νε] εἰΐδιη απ οὐ 8}051{115, 

4086 8δ([ ΝΡ ΘΟσ ΠΟΘ Πα Π1 ΠῚ ΘΟΘ558 118 81:ηὉ9) ΠΟ 8815 

1ηϑἰγιιοῖῃ5 Θϑί, δὲ 1 ϑοια οἱ δα ρου δι ομ 6 Π]ΟΓ τα τϑοία μα 

ὈΒα1 ῬυΟ Π ΘΏ Ρτι5, ἀο περὶ ροβδὶῖγ 480 μΔ1Ππ18 ν ρα 61- 
οαἱ. 194 ὁμηῖα ᾿ἰσιίτιν 1 ὨΙΒΙΟΓΙΟΟ ΘΟΠ 5 ἀδγαπαδ δαηΐ: ΓΘ68 

ΘὨΐμα ἰα4|65., 408]68 σϑϑίδθ δατ,) ΠΟΥΥΑΡῈ ΨΟ]αου, 1ά οἱ 
᾿οποΥὶ . ἴαθιθ δ πδπο ΓΘῚῚ 1086. ἃρίπ8 ἔπους 60 6858 δβὲ. 
Ταμ νΘΙῸ γ68.5 486 ὩΘΙΎΔΏΐΙΙ.,, γοΪαγητ8 δἰϊδηη Π]6Π10- 
γῖμ ἋἸσηὰ8. 6586 ψῈ] ρὲ} 86 6] ΟἿ) ΠΟΧ ΤΏ ΟἿ 8118 αἰ 16 

ὙἹΠ.. 481} 1ἢ 685 Πα θδηΐ; ΔΙΙΟ4α1 Θηϊπ ΟὈ]ν]ΟΙΙ 658 θη 

ἰνασομίαρ. Πὶ αἰγοσί Δα ςΕΊ 9 τι Γ65 νΌΓΩ6 51πὶ «αἰᾳαὰδ πη6- 

ΠΊΟΡΆ11685 σΘΡ Π π} ΤΠ ΘΠ Ε1Ὸ αἰααε ο]οοίίο Πἰδίογιοα, Ε8 4816 
4απηι 84 ἰοἴπιη δυσιιηθπίατη βροοίαἰ ἱππὶ δὰ δἰ πρι]α8 οἰτπ5 



ἈΒΟΌΜΕΝΤΟΝ 50ὉΝ ΤἈΛΟΤΑΥ͂ΙΤ. 9 

Ρᾶιίεβ. Ὑιδεπάσπι ἰρίϊαν ἰαπ 1 ἴρ80 ρα πη θηΐο, τὲ εἰ 
γα ψΟΥΘ σαβίϑῃ οομεϊπεαΐ, οἱ δἰῖ ἰδαἰθ, αιοὰ οορπο- 

500Υ6 Ῥ] τί ππογτπὶ ᾿μ θυ δῖ : ἀθιπμθ νΨΈΡῸ βἰπ συ] 86 ν68 ρΡοη- 
ἀεναμάδε, νευδθ ἃ [α]518. ἀἸβοθυηθ π86, συϑν]βϑιηδθ, Ρ[6- 
τπῖμ8 ἘΧΡΟΒΟΠδ6, 86. ΤΠ] ΠΟΥ6. ΠΙΟΒΘΩΪ ϑππηὶ.. οὈϊξοι 

οομμπειπογδηίίδα, βοῖζα 1 11165 ρυϑθίθγθ πδθ, πὸ ρεγ- 
ἀϊπεὶ οἰΐαι, πὖ πϑγγαίϊο 1τ|8118. ΠῚ 11} 118 ΟἸΓΟ βου θ8- 

ἴων: Ἰάεοαπθ, ΠῚ οοπνθηϊ, οἱ ογαϊαίογ οὐ ἥπϑη Παρθαί. 
5.4. αποπίαμη ιἰδίογίαια ποῖ ΔΙ δ πὶ ΠΠΘΟΙΠη 116 

ταοο ἰὰποίαμι, 864 Ῥεὴθ ΠΕΧΘΠ ΤΘΥΡΙΠῚ σοβίδυιμι 6Χ- 

Ῥοβιἐἰομθῖι Οἰχίηια8, ἴῃ ὨΔΙΡ ἐΙΘηΘ. ΔΡ᾿Π ΠῚ ΤΘΟΪ ΡΠ. 115 

οΥαϊπεια, πὲ αυϊίαᾳιθ ἴοοο πιδχῖπηθ. θοπθο «ἰϊοίϊαμη δἰΐ, 
ΠΟ δἰπριϊδθ ἸΏΟ60 Γ68 ΘΟΡΠΟΒΟΘΙ18, 56 ἴμο]]6. αἰϊδηι 
ὉΠΊΠ65 ΔΠΙΠΊΟ ΘΟΙΠΡΙ ΕΟἰΔ ΠΡ. πὸ οἶανα ΘΆΡΠΠῚ ᾿πηᾶσο 

τηθαςὶ Οὔνεγδθίαν, ἴῃ 18 Ἰσίίν θοπᾶ οομπηροβιίϊο αἰᾷὰθ 
ἀδβουιρίϊο "ἰδίου αθ οϑυμἰταγ. 

ΟΝ πσα οἱ μᾶεο δὲ ἱηνθηΐίο. δἰάᾳαθ αἰδοϊϊο τα σηϑι 
Ῥανίοπι. ρεηάδὶ εχ πο τοὶ. Οὐδουιίον ἰριϊαν, 414 5ρ6- 

εἰδὲ ιἰβίουα. [811] Ψ 6ΙῸ τιὖ γα] ἢ ΠΊ ΤΟΥ. ΠῚ ΟΟσ 10 5018 
οη. ΠΗ Ὁ] τη Ῥγοάεϑί, πὶ ᾿ἴη46 ψῈ] Δ ΠΙΠΩ 5685 6 ΠῚΘΠ-- 

ἀδίαν νε] οομηπηοία φαδαάδιη ἴῃ νι ποβίγαμι ὑπ δηὶ: 
ἀϊα ἴᾳγθ Βιδίογία πο ΤΟ 60 διΓ65 ἘΠΠΠ1ΔΓῚ οἰ πιθ ΠΟ ἸΔ τι 

ΠΟΙ. ΠΌΙΙΘΓΟΓΌΏΙ δὲ ἰδοϊουιι πῃ οὐ 118. ΟΌΣΌ οἱ τὸ τ 

ΓΟΡΟΙΣῚ, δε οἰϊδπι ἸΔΊΟΥ ΘΙ. ἢ 61 Εἰ 6886 ΟΠ Πη1|5, 48] 

41.815 511, ποῖ αΠΠΠ|0116 δϑὺ ἀϊοία, Ναιι αὐτιπι γ65 σϑϑίδθ 
τπιαυυθηΐυν, δία ΠΑΓΊΣ 51}21168. οἰ ΠῚ Ῥοδίεγο ἰδιρουο 

ΤΌΓΡΒΙ8. ΘΟΥ̓ΘΏΪΓΘ δοϊδαπί, Πἰϑίονίαπι ορίϊμηθ οὔτα Ῥοϊυθῖο 
(1, 55.) εἰ ΟἸοδγοπθ νυἱΐίδε τηδριϑίγϑηι ΟΟΠΒΙ 6. 1118. 

αἰᾳαθ ᾿οἰὰ8 Ορα ΘΟσηοβοογο δἰ δ πηὰ5. Ππομηο60, 51 ἰα- 
1ὰ. ἰειηρονα γϑάθαηξ, ποθ ἀσθηάιϊπ), 811. ἰηέθ ἱρ5ὶ 
ἰδίου ἀθβμ! οὶ πος δά Οεγαγά. ἴοα. γοββϑίι8 
(Αὖὐϑ Βιβίου. οἂρ. ἴΥ.).» 401 δαῃ1., 4ιαίθμιδ ἴῃ ΠΟὈῚ5 1π|68ἷ, 
αἰοῖῖν οορηέϊοπειι δἰ πσωϊαγίηι, ιν πιθ] ΟΓἰαλ7ν 6οΙ1- 

ΒΕΥΡΩΓΘ μἰϊ6 δὲ, αὐ δοπ δεαίεᾳφμα νὶν πάιίηι. 
Ἡδοίθητνιθ ἰδιζαν Π]δίοσιαμλ ῬΡδσπΊαι απ γΟΟΘΠ] 8.5 1} αὰ8 



ἅ0 1- ΠΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΥἷἣΧΑ ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΒ 

ποὴ βοτὰ 4υΪ4 σεδίπμ οἱὲ ἐξ φαοπιοίο, 566 εἰίατα ααϊ- 
θὰ9 ὧδ σδιι515. οἱ ὈοοδΒ Ομ θ5. δοίππι, δὲ 4 πᾶς ΟΞ 

ἐξοϊατη δἰ, Ἐχρ!οαπάατη δδὲ (Οἴο. ἀε Οταί. Π, τῦ,}), 

απ 18 ἀθιπιμι δα, 48 Πὶ 5] ὉΠ δα νἹ πη 8, Ἀ}}1{845 Ρ6γ- 

ΕἸΡῚ Ῥοβ5::. ΑΝ 

Ηδεο ἰριέαν δαπί, α86 ἴῃ αἰἶαν!β ἰβίονυία Παρίϊα-- 

τῆσϑ. ἀἸοίμη5 ΘΠ] ΓΟργ. πα  αΐανγν Ψογιξαξε 1), φΤα- 

φξαίοπυ αἐχιια πιαοη ει, αρέτγν. οΓαζμοῖγα, αἰἐμέιτ-: 
γιαγγν τὐἐἐἐϊέαξοι. ἘΠΧ 118. πᾶ βϑουμθο εἰ ἰδυιϊο Ἰοοο 

οομπηδυποσαίαθ 5111, σιγία θ5 ΠἸδιοΥσοσ ΠΡ ΟΥ ΠΣ 

ἀὐπππεγαὶ δἰΐϑη ΠΟ δ᾽ ὰ5 Ὁ. 767. 56464., ὉΌῚ τῆς ἕστο- 

ρικῆς πραγματείας ἔργα ἀϊοῖὶ ὑπόϑεσιν ἐκλέξασϑαι καλὴν, γνῶ- 

γαι, πόϑεν τ ἄρξασϑαι χαὶ μέχρι τοῦ προελϑεῖν δεῖ, τίνα τε 

δεῖ παραλαβεῖν ἐπὶ τὴν γραφὴν πράγματα, καὶ τίνα παραλι- 

“πεῖν, ἀπδ6 πὸ5 ἴδυϑ πίη 84 βεοσ μα Ἰοοα ΠῚ τοῖα! 

ἨΛ1185᾽ εἰ διελέσϑαν τε καὶ τάξαι τῶν δηλουμένων ἕκαστον ἐν 

ὦ δεῖ τόπῳ. 8 νδραία 101 4υϊάθι ἰδσεί: 866] πὸ ἴῃ Πᾶς 

«αἰάεια. διατὶ ΠΟΡῚ5 δαἀνογϑαία γα μι 6586; ροβϑπλη 8. Θους 

Ππάἀδηΐον. ργοπαηιίανο, ἀασπι Ρ. 824. 5ουῖθαὶ : Τῆς ἄλη- 

ϑείας ἱερὰν ([ἐρειαν) εἶνον τὴν ἵότορίαν βουλόμεϑα. οέαμα 

Ροϑίροπη 1, ἈΠΠ|61π| δ ΐ δ 1 ΔΈ θεσὸ 8888 βίου, ΠΟΙ δΧ 

γοπίδ ΠΙΌΠΥΒΙ αἸοίππι ν᾽ ἀδαΐαν, 41, αὐ 4111 ἴαμα ατδε- 
εἷ, Ῥοῖία5 ἱποπηάδιη ἰδ έαπι Ἔϑ 6588. να]ξ. Ναγα τ]-- 

πταΐοα ρίδπα ργαθίθυῖ. Ο ΘΡΆΤΩ ὯΡῚ Πἰβιουϊοαμ 1851} 

ὑπόϑεσιν ἐκλέξασϑαι καλήν, ποσ αἸά 51, 5ἰαιπὶ ἜΧΌ]}- 

δὶ σε 15 καὶ κεχαρισμένην τοῖς ἀναγνωσομένοις; εἰ γ6Ξ- 

Ῥτϑιιοπαϊε ΤΠ πον αἰ άονη, 4ποα. ΒΟ] πὶ Οσϑεοὶβ ᾿π[ααβιιπὴ 

γᾶΡγᾶν οἴ, απο ΘΟ] νΊΟΗΙ ἰγΓδ6 1 βαἰπι8 Θ556ῖ. Ηοο απ81ΠῚ 
ἱπαϊσααηι 81} 46 Πίϑίονια ᾿α]οῖα πὶ, ποθ᾽ ΠπῸῚ δρέξ Ιοηρα 
ἀευποπείγαϊίΐομθ. Νϑην 40] ἰδίου ἰΐα ΞοΡΙ δ᾽ Έ, αὐ δἂ- 

τὶθυι5 ἰδπίιη δὲ συ ρ ἰδ. 015 Ποπλπ πὶ δουνίδὶ, 15. δαξ 

ΠῸῚ ῬΟβ888 56 115 ὉΠ 86 πὶ ΡαΡΆΓ6 δι σπιποαΐ, δὰ Π0]16, 

πογαπι 114 ΠΡ ΟΡ οϑὲ, ποὺ βοοογ 5 αἴατπι 46 Ποιηϊ- 

ἡ πὶ ΘΟΠΙΠΊΟ 15 ΑΓ ΠῚ 501116 11, Τδα8 πὸ Οὐθαζοῦο 481- 
ἄομι ΟΠ ΘΠ ΡΛ ΠΊ118, ΠπΒΠἸΦΌΘΠΙ ΠΊΒΡΏΔΟ διοίον ἰα 15 νἱΓῸ; 
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οἱ πᾶπο ἢπέμπι Πἰβιουϊδθ, τὸ ἀοοοαὶ, Ἰάεο. ποσαΐ (πὰ Αὐΐ 
Ἠϊκίον: Θύδθοον. ρ. 232.) ῬΥΓΟρΡΌΩΙ ρο558, 418 18 ροβοϑέ, 
αὐ ταῦο: μαρεαῖαν οαϊιδάδην Πουηίη δ, 4ἱ ᾿πδιϊπαίαν. 
Οποά 51 511, σἂν ΠΟη ΟΡ ΕΘ ΠΠ1}8 80} 0 }}5. δ ηΪπγο, ΟΠ 
βουΊρδιῖγ οδνθυβαῖοβ Θ888 ΠῸΠ ἰθοίουϑϑ 418] θα Πα 16, ρ]8-- 
16 τάθθ {Π αγασιηὶ αἴηιιδ βἰαϊίοβ ῬΔΥ αἴθ ἀοσίοβ 
εἰ Ἰη ο  Πσϑῆΐθθ, 864 δουαπὶ αιϑδάδη σθηθτᾶ. Ναπι 
οἰϊδπὶ ΟὈ]δοίδίϊο 81} .8]10 ππούο ραγαϊογ. αἰ, οἰϊαπιδὶ Πα θῸ 

ϑρεοϊαγθὶι. ἴῃ ᾿ἰδίουία, ψῈ] 510 Ἰδοίογιι πὶ ᾿ΠΡ6Π11 αἰ- 
νοϑυβίίαβ τϑϑριοϊθπάα δββε. ϑοὰά νοῦ [μπιοίδπιι ἢ 6 

ΟΠ 5ΟΥ Ὁ. Ηἰδέοτ. δ. 9. (568 δ. 17. δα, Ὑ 011.) Ὅσοι δὲ οἴον- 
ται καλῶς διαιρεῖν εἰς δύο τὴν ἱστορίαν, εἰς τὸ τερπνὸν καὶ χρή- 
σιμὸν, --- ὁρᾷς, ὅσον τἀληϑοὺῦς ἡμαρτήκασι; πρῶτον μὲν, κι- 

βδήλῳ τῇ διαιρέσει χρώμενοι" ἕν γὰρ ἔργον ἱστορίας καὶ τέλος τὸ 
χρήσιμον, ὅπερ ἐκ τοῦ ἀληϑοῦς μόνον συνάγεται" τὸ τερπνὸν δὲ 
ἄμεινον μὲν, εἰ καὶ αὐτὸ παρακολουϑήσειεν, ὥςπερ καὶ κάλλος 
ἀϑλητῇ. (απαπι νοϊαρίαίοπι εἰ ἀεἸοοίαἰϊοεμ δεσμά αν 

μἰβίονίβο ἤἥπιθτα ᾿μάϊοαὶ ἀογαγά. [Ιο. 058. 1. 1. ο. Ὗ., εἵ 

ΤΙ Θ]05. 605 ρΡρε!!]αΐ., 411 ΠῸΠ 8110 σοΉ5110 ἰδίου 5 16-- 
δαπί, πα αὐ δηϊπηαζη Ὁ] οἴθηΐ.) ἄχρι δ᾽ ἂν καὶ μόνον 
ἔχῃ τὸ ἴδιον ἐντελὲς, λέγω δὲ τὴν τῆς ἀληϑείας δήλωσιν, ὀλίγον 
τοῦ κάλλους φρυντιεῖ. Αἴαχο πὐπ!!ταΐθμ ἃ ἰθοϊουθιι5 ρογοί-- 

Ῥίδπάδυα 86 βρβοίαβϑβθ, “σθαι ἸἰΌΓΟΒ βὰο5 σΟΠβου ΒΟΥ ηϊ, 
Δἰπρηιδηΐς Ρ]ν 68 Πἰβίουτοι , ΟΡ ΠΙ ΠΏ 1 ΠΠΠῸ ΠΟΠΊ118-- 
Ταῦ ΦΙΘἀοΥ, 1π οὐϊπ5 ρα θα 06 γπ]α 6 1115 αἰοιι- 
ἴὰσ. .ΑἸΠ γεγο βα]θην ππϑχΊ πα ἢβίΟΥ ἃ 6 σομη ΘΠ 44110-- 
ποῖ ᾿π66 ροίαπὶ, αιοά, ααϊὰ 5 βοὶριοπά πη, απϊάνο ονί-- 
ἐαπάπγη 5ἷῖ. ἀοοσεαὶ. Ὑ1ὰ, Ῥοΐνυρ. 1. 1Π, ο. .81. (Δα. 1. 1. 

9.1.), οσαἰμ5 πααϊοίῃτη μα Ράμοὶ Ογδθοοσιπηῖ Πἰδίου οὶ 56- 
Οὗ βυηὶ. ὙΨιά, Ογθαζεῦ, ΑΥϑ Πϊβίογ. Οὐ, ρ. 219. 566: 

Νεαπα δεν Βοιηδη!. Νάτ Γἱνῖμ5 ἴῃ Ρνδθίαιοηθ; ,,ἢοο 

ἅΠπῶ εϑὲ,6 6 Ἰπχφαϊτ, ἡρυϑεοῖριιε ᾿π σορη θη 6 ΓΕΡΌΤΗ 88 }1|-- 
Ἀγ6 δἵ ἔγα σι ξευ στη, πη 18 6 χειρὶ ἀοοιπηθηΐα 1π 1] 151}1 
Ῥοδβιία ᾿ποπαμηθηίο ᾿ἰποῦὶ, ᾿π46 Εἰ0]᾽1 ἐπαδαιιθ γε ραθ]οδ 6, 

4υοα ᾿πηϊΐετα, οαρίδ8 : ἰπ66 ἑοθάπηι ἱποορία, [σθαι εχίΐα, 



ΟΕ ΡῈ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΥΑΔ ΤΗΟΥΡΙΡΕ5 
φαδᾶ νἱ ας. Αἀά. Οὐϊπιν Χ: ἃ. ἜΡΏμαν Ὡρ. ΑΙ Π8,Θυἶαν 
ἥθοά ὈΙομνϑῖαθ. 1ρ56 ἴῃ Αγνοπδθοϊορία, τὶ 8ο]ϑί ἰπὸ νὴγ 
Ἰποοηβὶδη!8 1Π ᾿ιἰϑ[ου!οῖ8 ΒΟ0Υ]Ρ118. 8}1{8᾿ δίαπθ 1 τη θίου]ο 8 
ψουβαγὶ, ὃ15 {νο]. 11. Ρ. 9ο7γὃ. οὐ 1925.) αὐὐπ]αίδη Βϑίογιαδ 

εἰ ρυΐϊομτα Ἔκ θμ 018, 4.86 1655] αἰου!ρ.5 οἱ 8118, 40] τϑπηὰ 

ῬΆΒ]Π σα τα Δα πη πἰδίγθηΐ, 101 δαρρδαϊθηϊαν, ϑρθοΐαββθ 56 

αἰπυπιαῖ! [ἢ τ πδίου!οῖβ ᾿ϑιταν ΠΡ Υ15. ἀρραγθὶ οὰπι 1ϑπὶ 11 

Σαπήδπιθπίο ἐοΐ5. αἸβριὶαίϊο 5. ΒΡ δα 6886, 6 400 Εἴτι8 
ΘΥΓΟΥΘ τη αἰ 6 ρυαᾶναθ, 4885 46 ΤΟΥ 146. αἰ, Πακουπαῖ 
ΟΡ᾿μἸομ68 ξ. 4πἃ8 ΦΆΤ 61 ἴῃ τα ΘΟΘΠΟΒΟΘΠΊ118, 

Ηοο ἐοηροῦο ἃ] 1τ|8 τὶ σπθη το 1] οἱ πα,., αὐϑηα ΟΥἹ- 

ἐϊοιι5 ΗΔ] 1 Οδ 856 1518 ΠΟ τλΐη5 ΡΥΘΘοθ θη 0.8 1π 4τ|8-- 
υἱ5 Ηἰδίοσια γα αὶγὶ ἀἸοΕ, Ρ. 7γά.., πὸβ ν6ΡῸ ρἴδῃθ ομηἶβῖ- 

γη8. ἔα ροβιῖᾶ οϑί ἴῃ δηΐπη0 δου! ρίου δ, 40 αἰϊαν 1π 
τεβ, 46 χαΐθτιδ βουῖθιν (ἢ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως διάϑεσις, ἡ 
κέχρηται πρὸς τὰ πράγματα, περὶ ὧν γράφει): ἄππο Ὠιοην- 

5115 ἰθ 61} 6556 ΟἸΡΙΐ οὐ τπϑηϑαθίαμα, ἀθ θοη18 ἰδίαν, ας 

}1815 ἀο]εῦδ; δὲ α86 218 δ᾽ 21}18 σα πῖ, Νοδ νοὸ ρυορεῖθ 

γ}}}1 εχ [Πῖ5 οἱηπὶραβ ἤουὶ ἀδρϑν ᾿πἀϊοδηγι5. ἘΠ οπληΐδ. 

οαΐπὶ ραυ ΐαπι αποάάδια βεαἀϊπατα ἀθοϊαγδηῖ, ἃ 400 1Ἰϑἴουϊ-- 
οὐπὶ ἀεοθῖ Ππ8 ΠΊΔΧΊΠ]6 ΔΙ] ΘΙ 8556, οἱ ΤΟΘΡῈ8. ἰρ515 
βουϊρίουβ βδδιιδαθ δ Ιοἰα πε, 48 Ἰθοίουαβ ἴδο]6 ἀ6ο1-- 
φίαηίαν. Ῥενίβοϊαπι ρμοί᾽ι8 Πϊδίου στα θατὶ ΙΧ Θρῖηλ, ὅαἱ 
σασάϊο οἱ {γι α1α, ἰδ 5. οὐ σαν] Διο] Ρ5 ». οὐ αἷΠῸ 
οὐπῃΐθιι5, Δα θ5 56 Βα απ] 416 Θηϊπσαπὶ ργοάδὶ, 1ἰὰ Δ 5ι1-- 
μοὶ, αἱ 418 ραἰγία πᾶῖπ8, 4ΌΡ 5 ρᾶγέθιιβ 1ρ56 δαϊοίαβ 
ΓαΘΥ τ, Ὠ151 80 1080 Ραᾳΐδιῃ ἐθοϊαγθίατ νοὶ αἰμα πα 8 οοπϑἐδί, 

εχ 'ρ88 φυϊάθη ΠδΥΤ ΔΙ ]0 6. ΠΟ ὩΡραγθαῖ. Ἐρυθρὶθ ΘηΪπι 

Τιαοϊαηα8 δ. 41. (δ. γγ. 7.) 1. 1. Τοιοῦτός μον, ἱπαμὶξ, ὁ 
συγγφαφεὺς ἔστω ---- οὐ μίσει, οὐδὲ. φιλίᾳ νέμων, οὐδὲ φειδό- 
μενος ἢ ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυςωπούμενος, ἴσος δικαστὴς, 

εὔνους ἅπασιν, ἄχρι τοῦ μὴ ϑάτέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ. δέ- 

οντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις, καὶ ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασί- 

λευτος κ᾿ τ. λ. Νδαὰρ δἰ τον ρῥγϑεοὶρὶὶ ΡοΟΪγΡ. 1. τά. Οποά 
4586 68] 8ᾶ8π6ὸ ἀΠΠ|01}6 68.) θυ ΠΕΡῚ ἰΔ 16} ροϊεδὲ : 418-- 



ΑΔαΌΜΕΝΤΟΜ δ0ὉΜ ΤΑΛΟΤΑΥ͂ΙΤ. τι 

τοπὰ8 δαΐδιι ἃ Τμπου 146 ἔδοϊθπι 811, ἴῃ 6δοὸ Ιοοο σομ πιο 
ἜΧΡΟΩΪ νἀ οθαίῃν. ἀἢὶ 48 τοῦτα 0 δὸ ΠδυΓΑ Δ ῚΠ γου τ 

ἐαίθ,, αααῖθηι8 Ἰρβῖτι5 Ἵπάο]ῷ δὲ οχίεσηθ σοπαι οι Ὡϊ8-- 

ἔα), ΑΘΘΙΠΠ8. 
Ναπο δυΐϊεμι νϑύδθ Ηἰβίουίαθ 1π60}] απ θ Πτ|8. ἃ βοιῚ-- 

Ῥίονῖθι5 ΤΠ πον! θη ρυδεοθά θη θ8 88ὲϊδ δοϊιτη 51, νἱ-- 
ἄδαπιι5, Ὀϊκχδύαπὶ πᾶο 46 τὸ ὨιοηΥβ8. Ρ. 917. 8464. ΟΘοι." 

1οα. ο585, 46 Ἠϊδίον. δύ. }. 1. ο. 1. ἢ. ὐδθαζον. ΑὙϑ Ηϊβίουν 
Θταθο. ρἰυυιθη8 Ἰοοῖ8. Οπιηθπὶ Υβθσουατη ἰδίου Ἰα μη ἃ 
Ῥοδβὶ δρίοα ργοξεοίδιπι 6886, Ῥγϑθβθῦ τ Ροβίαδγ μπᾶ δο μον 

ΟΥο οο5. ροθίδϑ ΡΙΌρί 5. δὶ νοσιδίθπι ἰγϑάποΐα οραῖ, εἷ- 
6 τογίμο5 (410 ἀγαθοο νθυΡοὸ αἱ] ρίασθι, αααπὶ ΠΤ αἰ Ἰηὶ 
οατοαηὶ γοοαθ]ο οἰ αβάάθμι ρ]8η6 5] ῃ]Ποα.] 018) Ρ]θη 6. εἰ 
6Χ ἰδρογαα ἀἸαπῸ ΟΥ̓] Π6. ΠΕΥΓΆΓΘ Ἰποορογαηΐ, Ποάϊδ 

πϑιϊπθηι ἔριὶ. Ῥοβίσαξπι δῖ πηάα οὐδΐῖϊο ΠΊΘΕΡῚ ψΊ ποι} 18 
1ρεναία δυαῖ, 86 ομὶ διιπὶ (ΟἸγιηρ. ΧΧ. --ἰ Χ Χ.}]ορόρνα- 
ῬὨϊΪ αἰ ἀϊοσπίαν, 5106 ΠῚ ὈΓΙΠῚΪ ῬΓΟβᾶ ΟΥ̓ ΙΟη8 118] δασΐ, 

8ὶ σα] 6 ΠῚ ῬΥΊΠῚΙ ἢ π11118 ΒΟ ΡΟ 65 (δά ηητι5 δίηθ Ηθοαίδϑιιβ 

ΜΠ6οῖῖ δαθυιπΐ, ᾿βίνθ ἴα π απΐθ ε08 ῬΠοΓ ον (65 ϑυγίῃ8 ἠ6 
γΈΡῸ5. ΡΕΙΠ]ΟΒΟρΡ οἷ ρῬ θά ββεν! βϑυ ΠΟ η6. βου ρϑοσταῖ, Ὑ1ῆ.. 
γευζεν, Ηϊβίονῖς, αραθο, δ 4188. ΤΠ Ραραιθηῖ. Ὁ, 16. 56. 
ἯΙ Ἰοβρορυαρῃλ δρἰ]α 158 πηι 1151 ΟΥἸΟΟΤΊ. ἢ] σΘη5 δραὰ 

Οτάθοοβ οοπϑιπϑγτπὲ, 46 εουαση 16 ΡΥ ΟΣ πὰ σΟΠ αἰ ἰοσιδ 
Ῥγδν ει δχρ Ἰοα πάπα: ἐ8 4πα. φαλη απ ΠᾺ]]}118 ΘΟΓΌΓΤΙ 
ἰηΐθσοι δα ποβίγα ἰθιηροσα ρευν δῖ, ἐπα] σα 6 (8 16 ρο5- 
ΒΌΧΠΠ5., ΠΠῚ οἱ 411: ατϑθοῖ βου ὶρίογεβ 608 ἀθβου  ρϑθυηΐ, 

ὩΘῸ δχῖρτια ΘΟΥπὶ ἔτεσιηδηΐα βεσναία αἰ Τδοθη 15 ἐπ πὶ ἃ 
Ογεέυζοσο ἰὰπὶ ἃ ϑίῃν Ζίο οο]]θοὶα δἰπί, αἀπογιηι 116 Ηδοδ-- 
ἴδει αἰαὰε ΟἸδγοπ 8 ΤΠ ρϑδοθηΐ, ᾿ἶο Ασαβαὶ ἀοοαχαίίιιβ" 
Ἑορηοβοθπήονγαιῃ [ασυ!αΐοια ἀ6α]ὲ, 

ΤορορυαρΡἢ Ἰριν (46. οαΐπβ ΠοΙΏΪ 18 ψΑΥ118 5 σ ]Π04- 
ἀομῖθ 8 νὰ. γθαζον. Ἠογοαοὶ. οὲ Τ᾿ μασγά. Ρ. 29. 844. εἴ 
Αὐϑ ἰδίου: Ρ. 178. 544.}, Ρόββ86οβ8 ᾿π6ο]εμῖ π᾿ Ρ] ΘΓ βαπῈ. 
γαιϊππογηΐϊ,. δἰ, 51 νϑυϊ δ ΤΟ πὶ ἃ 115 ὩϑΥΡαἰδυηϊ 

Ῥυϊμιατι βρεοίδηλι8, εἰ 8 Ὡδατιϑαπεατ δἰ ἀϊοϑὶ σαρεγιαίττ, 



τά 1. ΒΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟἷΑ ΤΗΌΠΟΥΒΙΘΕΒ 

Οπιθΐδ επΐπι, 4π86 [Ἀπ|8ἃ δἰάϊιθ ΤΟΥ 1]}15 ψ α]ΟῚ 8οο6ρ6- 

γαμὶ, οἱ 4.86. νδὶ ποθι! π σθαι τ νϑηϊα8., ν6] 8806 1-- 

ἀοίαιη., 41 Ρ] αν πον πὶ 1π|6 } ΡΟΡΙ]Ο8. πα θη ἰδοίον μη, ἃ ἃ-- 

οἴοτος ϑιπί, ἱπιρουϑπαϊ σΡΙ4ο Πηχογαὶ, ρ]6 08 Ἰηβοϊιἰα 

γοναὶ. παῖαυ δ! απὶ δία 6. Βα ρου β.110, ν]δίογα ογθά α͵ο-- 

ται 5646 ἰδοίδηίςατη. πϑυγϑ Τα που ]αθ, ροθίδν μα οὐ παῖδ. 

οἱ ρον ἤριναβ ἰοαπθηίαπηι οἀγηπΐηδ, 8] Θ4 6 οα 886 8ΌΧΟ-. 

γχαπὶν δὲ αὐἱ ρα δ] ον γϑἀϊ!οραμῖ, ἴα ΠΕ γῸ8. 81105 σθοῖρῖο-- 

θαηὶ. ΝΙΒΙΙ 1ριττν ἶδὶ ΠΥ ν 1Π05.. 6105 ΤΠ ΡΉΠΜΙ, 11Π0 χηδχὶ-- 

τὰσπὶ ἴῃ Ηἰδίονια πᾶ] απ ἀἸοιὶ Πυπποϊαπμὰ5 46 μιϑίουϊα σοΏβοΥ. 

ξ, ὃ. (δ. 16. ΝΥ.}), δοϑ418 886 06 16 Ρ ἐϊ881 1108 (“Δαμίας τινὰς 

ἱστοροῦντες ἐν ὕλαις καὶ νάπαις ἐκ γῆς ἀνιεμένας καὶ Ναΐδας, 

ἀμφιβίους ἐκ ταρτάρων ἐξιούσας κ. τι Δ. ΐοη. Ρ. 822.) διρρε-- 

αἰαῖ: πθααο 48. ΘΟΥΠΠῚ 46 ἀιϊιαπί, πθο οχρίογαμὲ, ἴῃ 

115 αἴσιμα Αἰ 4141 νΘυ] ἰαιθαὶ, δὲ 48.816 δὲ φυδηΐαπι μοο 81. 

Τῃ 4αϊριι8 ΥΧ ΠΠΠ5 αἰΐευνα ΟΡ βου ρέον απ Ῥϑ 110 ππ6- 

115 πομ ἰδια νογϑαίμβ οδῖνγ Ππδ1 86. ΔΟΙΠΙΓ ΌΤΙ ΡΥ ΟΠ]511 ; 

εἱ Ηδοαΐδοιιβ. οαϊα8. ΡυΟοθμαι ἃ) 118, ἥτιαθ νου θ᾽ ἐροϊί, 

Ἰοηρδ ἀϊἰβογθραῖ. ΥὙἹἱά. Ογϑιζθι. Αγ [βίοι Ρ. 86, 5η.. Νὸπ 

τδ]ϊογοῖι δἰθοϊοπειῃ 146 πὶ οϑίθμθθδιξ, ΠῚ 168 πιδ ΟΣ δι 

γαομηθηἶὶ ἃ ΚΘ] ἰατι15 ἀἰϑοθρπμθη 86 ουδηΐ, Ουο. [αοΐπμ 6ϑί, 

τὰ, ἄστα τυ]ία ν Πα αἴχαθ τη π} 118 ἀΠΠσαπίθυ οομϑὶσηᾶ-- 
Ῥαηΐ, πηδίουα νοὶ Ῥγδοιθγηἰθυθηῦ ν 61 πο!  π α8, ἰνα-- 

οἴατθηῖ. Αρίι8 δαΐθηη οπμῃίατη: οὐάο αἰηθθ ἃν ϊβοϊοβα, 

σοΟΙροϑι(1ο ΡΙΌΓϑι15 ἀθενᾶῖ. Νϑαῖθ ἰθιιρονθμι ΨΘΡΆΘ. Τα-- 
ἰἰοη 65 μθ΄ 16 ΓΟΡΓΆ ἰρϑαυπι 18}18 ΠΘΧΙ155) ΘΧ 4Π0 6 Οϑ818: 

5119 ἀδυϊναηΐαν (Π6Χὰ5 οδ115815). 1π ὉΠ] 0 ὨΠΠ1ΘΡΟ, ογϑηΐ,: 

564] οπχηϊᾶ, σθρδυδίληη δια πη θυ ἃ ὈΔΏ 1}᾽, θὲ το δδοιπα πηι 

ὉΓ068 αἴαπιθ ῬΟρι]08 8010 18 ΘΡηΪ. (Οὗτοι προαιρέσεν ὁμοίᾳ 

ἐχρήσαντο περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν ὑποϑέσεων --- τὰς ἱστορίας --- οὐ, 

δυνάπτοντες ἀλλήλαις, ἀλλὰ κατ ἔϑνη καὶ κατὰ πύλεις διαιροῦν- 

τες, ποὶ χωρὶς ἀλλήλων ἐκφέροντες. Ὀίοῃ. Ρ. δὃ19.) ΜΕΙον δ. 

ογάϊηΐθ πδοθϑϑιἑαίθη 80] 8 ΠΙΟΩΥ 8118. }16βϑῖ8 ἀἰίαπο πποῦο" 

56 51556 νἱθείαν, Ὑι4. Οὐθαα. 1. 1. Ὁ... 124. 544. υιζαίοιι.. 

δαύομι » απι8ο: δἰ γῸ8 ρα] οὰ5 αἴχιο ρυϊνία8 αρὲθ αἰ μπλῖῃϊ-, 



ΑΒΟΌΜΕΝΤΟΝ δ0ὉΜ ΤΠΔΟΥΤΑΥΙΤ. χἤ 

βἰγαπῖαβ βρβοίανθν τ, Ὁ δἰ Π8η|04 1 ἔα ]05818. ΠΔΥΤ ΔΙ] ΟΙ]-: 

θὰ8 ποι δὐτηοίαπι Θχϑρθοία 8. [ποιπᾶδα ἀα] δ 6856 

Ῥοϊεγδπὲ ἰϑιϊὰ5 δ νὶ ἰοταϊμθ 5 (4 ααηπηπδηι πη ᾿οΟ πα 6 πῃ 
Ρίαπθ σοποθάϊι. Πποϊαπιβ. ]. 1. δ: το. 5..19, ὟΥ. 5ογίθοιδ, 
Οὐδὲ τερπνὸν τὸ κομιδῇ μυϑῶδες τοῖς ἀπούουσιν, εἶ μὴ τὸν 
συρφετὸν καὶ τὸν πολὺν δῆμον ἐπινοήσαις); 5864. αἰ|ἰϊα5. δας 

δι ΒΌρτα (ἰ6βουρδίπαῃ8, 6 νϑγιἰαῖθ δοα Ῥγοοθάϊς. (τὸ 

χρήσιμον ἐκ τοῦ ἀληϑοῦς μόνου δυνάγεται. Ταχοῖανι. ᾧ, 9. 8.. 

χϑ. ΝΥ.) Ταῖθ! ΠΠρσίπατι5 Ἰριίασ, ᾿ ὈΘ 0118 ἀἰατι8 Πτπιμη111α Εὰ 1556 
αὐ 18. Ηἰδιονϊοδα ἰηα. Οποα 58Π68 το τη], ΠδατιΘ 
δ] 1105. βου ὶρίονθβ δοσαβϑηάοβ ἃ ὩΟ18 ἀϊοίι πὶ δϑὶ, σπος 

Ῥει ἰδ ρονῖιπι ΠΠ]οσ τι Θομαἰ ἐπ Θ᾿ Αἰ ΠὑῚ βου ΘΓ νἰχ ρο- 

τιι15566,. ψΈγΘ τηοηδὶ ΠΙΟΏ 51:18 Ρ. ὅ25: 566 τὖῷ ἀρρανξαΐ, 

4ιδηιαμα ᾿ἰδίουία ΒΟΥ ἀἸ41 ἀεἰγθαϊ, ὨΘοοβϑανῖο Ἔχ]! οαπ-- 
αἰ οὐαὶ. ᾿ 

Εὐχοθριὶξ Ἰοσοσύαρμοβ Ἡδγοάοίιμι5 βου ρίου ἰδ 1115 4α]-- 
ἄξια αἸρη 851 Π}118, 864 461 (8 16} 118, 4π86 5 ρυα 46 πιο-- 
ἄο, 40ο ἐεοεαὶ Πἰ βίου αν ΘΟΠΘΟΡῚΠΘΓΘ , ἐἸδραΐαῖα ϑαπΐ., “ΠΘ' 
Ἰρϑατα αφαϊάεηι ομιηὶ 6Χ ρᾶτίθ 88 156 ῖβδα ἀθοϊαγαίον 811-- 
χην8. Ναη ἐδ νοῦ ΐαῖθ δἰπι8 Πδυσ α ΟΠ ΠῚ 81 48 6}15., 116-- 
βατὶ ααϊάθιη ποὰ ροϊοβί, τηδό]8, “δ πὰ 40] ἢ ΕΘ ΟΘβϑθγ ἢ, 
εἰ ΟΠ 8] 1586. ΟὐἿΟ πλ6]1π|8 δηἶη οππηΐα οορηφρϑβοθγοί: οἴ" 

Ἰμαϊοανθῖ, τπᾶσπδ 1 πϑρὰ ἴδοῖῖ, Οὐϑγα εἰϊα ΠῚ σθορυαρ ΗΪδ 6. 

αδ6 ΤηδΧΊη0 βίου! αθ δϑὺ 5} }051610... Ρ᾽ αν! πλατι αἰ 1115’ 

αἰϊα τ, εἰ 410 Τη8 518 ΓΘΟΘΏ 18. ΓΕΠΙοἴ 11} ἐθΥ ΘΓ Π0- 
{μι ογοντῖ, 60 πηδοῦν ᾿ὰχ Ἠδσγοάοι! {0015 ἀοοθηβἃ δϑῖ, 60 

χη 15 ἀαοῖϑι ΘΟ τ δα πη γαίϊο, δία 6 εο ρ]τιγα, 4πιᾶ6 δηΐθα 
ἔαθυαθ 6586 νἹἀθθδηΐωγ, νογὰ χσερενία δηΐῖ, Δ] 5. σι ΓΟ. 

1. Ἰοοΐβ, ὉΔῚ γε8 ἃρογῖβ βοίαθ παχγδαηίιν, ᾿ἰο βου]ρίου 86. 

118. ποῖ τη] τὰ διιοϊογι αἰϊθ ἰυ] θαο 6, δυΐ ρίδθ ἀπ ενο,: 

1056 5'σῃιῆσαξ, δάδθῃβ νϑῦρα αἰμηΐ, εἰλοίξι οἵ 51}1}}18. 

οἱ ἐπίθυαμι βυθἰθηρσθηβ, 8:8] νοῦὸ πᾶθο πομ, γον “5: ΠΉΠ]ἴδ 
νἹάδτὶ. ΝΙΒΙ μα πι8. νου ιταὶϊϊ ποῖ βα 18. ργοβρεχίβ88, 864 

ΤΑ] οδἷ5 παν αἰλα ς}}18 1.4 1]51556 ἴπ τ αὐοαϊίαν δπι δι π18]- : 

ἰἰ6 ψϑίευιραβ, αο8 οομμηηεπιοταὶ ὅο55. Ηιβίουνίο. ατϑδεο. 



15 1. ΠΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΑ ΤΗΌΟΥΡΙΘΕΒ 

1.1. ὁ. 1Π.. εἰ ἀοοιγα! 5 Ηδ}}65. ΒΙΡ], τ. ἃ. 1Π|. Ρ. 551. ΠΙ. 
Νοῖ απαβὶ νο! αηΐδ8 σ γα ἀ]ΟΘ 61 εἰ ἀθ ηϊβϑεῖ: δε παθονο- 

Ταμπίαϑ ποῖ δαϊαία ογαΐ 118 ν 6] δα μ} ΘΟΕ 5. νοὶ ἰθπηρουϊ-- 

Ὀπ5, 4086 δα ποὺ [δοϊθη πὶ 80186 ἸἀομΘι πὶ θα τ ἀ εν 8 
Ῥοΐεγαμῖ. Ναγγαθαὶ ΘΠῚΠῚ Γ68., 4888 Υ6] 18π| ρυ]άθπι ὄν δ- 

χιογϑπὶ, ν6], 81 δᾶ. 48 1ρ5868 νίνεραὶ, δεϊαίθ ρϑϑέβθ γα, 

δα Ρε απ Ογδθοουαμι δίαῃδ θα Ρ ΓΟ ασα ΡΟΡ ποθαηΐ. 
1186, 486 πιγ 18 σομ 6 θα τ", 41 ἴα γα ἰδηΐμπι οἴ 

τα ῖθυ5 4] 5681 5] 15 βου δὲ} δύ, τὰ 118 Δ ἀἸτατ 61-- 

115 οοπαπῖπαῖδθ δὲ ᾿Ρ88 νεϊαβίαί 6 Οὔδουγαθ δἰ πε βδἰπιαὶ 88-- 

οΥδδ εἰ δυραβίαθ γα 86 ὄγϑηΐ. [π 115 4 ΔὨΠΌΙΟΓᾶ ἃ 
τεσοηίία5 Δ 6115, νογᾶ ἃ 1515 αἀἸθοθυπ 6 νο]οραῖ, οἱ Ὁριι5 
εγαὶ 50}}}}} αἰψαθ βδαραοῖο ᾿πα]οῖο δὲ δηϊπιο ῬἢΠ]ΟΘΟΡΪδ6 
εἰ ρῬἢγϑίοοϑ ἴὰοθ 8. Βρευβ ]Οἶ5 ἐθ μον 8 ΠΡοναῖο. ΤᾺ}18 

σοῦ πο οὐαὶ ΗἨεγοθοίμβ, αὶ 4αΌΙη “Ῥῖο ποίη 86 η58 

ῬΕΘΟΡΘ Ὁ, ΟΠ 118 115,9. 486 ΤΟ] ρΙοη6 βᾶποῖία. οἱ δἱϑ 

ταὶ Ἰδίσογασα δου απ 46. ἰηἰουρυεέπιη δαοίογ αἴθ 00η- 

δυιπδία Ἔγδπὶ, ἤάθηι [80116 μα ρθαϊ. ὕπάθ πϑαὰδ ἃ νϑῦθυ5 

ἴῃ 15 ]υϊάθμι μεθ 8, 4886 δα ἀεο5 ρου! πον απὸ τποῦῸ 

νι ἀθυμίαν, τερθβϑιῖ, εἰ δδοου οί πηθπάδοῖ!5 ἴα ἔνϑ- 

αἰ θτι5 ἴῃ 118, 4188 1 ν 1511, γΘρΊ ΟΏΡτι8 ἀθοῖρὶ 88 ῬΆ85.8 Θϑῖ5 

ἀδηΐαας ααδεοῦπααθ Ρυδθίθι σοι β Θἔπ τ ΓΕΡᾺ πὶ ΟΥ̓ ΠΘΏΣ᾽ 

αἴχψαθ ποπηϊη 1 ἘΧΒρΘοίδ οθιη ἐν θη βδθηΐ, πΠ6 σ᾽ δο 15 ῬΥῸ- 

Χἰπλ18. ΟΔ1181565 ΠΟ Δ] Π1 16 418 ΠῚ ἃ 606] 65 10 1|51 1058185 ΤΕΡ6-- 

ἀπ, Ηϊπο ἔπδαπθη8. νι! Π]οΥ αππ οἱ ΟΥ̓ΔΟΌΪΟΥ ΠῚ ΘΟΙΉΠ1Θ-- 

χηογϑίϊο εἰ Ρ]απὸ Ομηη5. Εἰπι8. οὐδ ἰϊοηΐ5. οΟ]ον ΧΡ σα 8 

οδῖ. ὍΡΙ νεγτὸ 46 Οὐδεοούαπι οἱ Ῥουβασαση 06}}18 ἸοααἸἴαγ, 
εἰ ραϊνίαθ αἴψιια ΠΡθυ 5 ΔυηοΥ 6 ἴᾶτη Ῥ]ῈΠμπ8. δὲ πη8]0-- 

ΤΌ], 4186 θΑΥΡΑΥῚ ροΟρΌΪανθ8 εἰα5 Ἰπ ἢ κοναξ, [ἃ τη 6-- 

ὑπο", ἴαχη 80 Ποιηϊηΐθι8 δοάθη πιο ἀπ μηδ 8. 1 οἷν 

οαπηάαίιι8, οἱ ἀθηΐαι6 ἕασα!ίαῖο εἰΐαπα ποβίϊαμαι Πᾶν ϑίϊο-- 

168 ΘΟ ΒΟ πα ἴἰα ἀδϑειτ{π|5 ογαΐ, αἴ νεῖ ἱπηργα ἀεπ8 ΠῸΕ- 

ΣΆ]}1]ἃὰ ἴπ τηδὶῃ8 δ χῖ886 χα ϑιπαη 15 81}. Ο0 ἀποεραῖ 

ΘΠ] Θἰ18 Δ ΟΠ] Π15 Ηἰϑέουαθ δὐθότπϑο, αὐδε ρῥἰδηθ ερῖοα 

οοῖ. Οὗ Ογθυζον. Α19 }υϊδίου, Οτάδο, Ρ. 185 5864. Νδηι 
Ἰηϊ- 



ΔΒΟΌΜΕΝΤΟΌΜ δὺῦΜ ΤἈΛΑΟΥΔΥΓΕ. τ 

ἰηϊτίο ΟΡΟΥ8 586 88 ἃ Οτϑθοῖβ δία θαυραν8 βαϑίαβ δἱ-- 
416 οαυδαᾶ8., τππἀθ δουτπὶ Ρ6}18 ογία δπί, Ἔχροβιἑα ΓΙ ΠΙ 

παντὶ, ὙΙΣ νϑῦο ρᾶιοα 46 [8 οϑι1818. πποπτξδ, απ 
ΟἸοεϑὲ, 4 ρῥυεϊπιιβ αὐάθοοβ ἴῃ Αβϑὶὰ ἀδρθηΐθα βαθερίς, 

τηδηϊίοπα ἔβδοία ιἰδιουίαπι Τυγάονιπι δὲ νεΐθυθβ. ατιαϑθατα 
Οτδεοον μι τὲ8 ρεγίσδοϊαῖ. “απ δὰ Μβάοβ αἴασπθ Ρογ- 
585 ἀεαποῖίϊζαν, εἰ νἱχ ἴῃπ ΟΥ̓ΕῚ Π]βίουϊα ῬΥΙΠΊαΤῚΪ ἀτρ- 
ταδὶ δ᾽] δ  15ρΡ 6. γι] ΠἸβοϊ 9. 486 Π1ο οοπίγα ατγϑ6- 

605 τηο] ἰπ18 δἰῖ, ἀεβουῖθθη8. 564 Ῥϑ]ο ροϑβὶ δ]ϊογαπι ρο- 
Ῥυϊονιι Αϑἰδθ, οὐ Βαρυ]Ἱοηίοσιιμη, ᾿πϑιϊϊαΐα οἱ ξαοία τϑ- 

σΟΘΠβθηοΥ : ΡῈΡ ἰοΐαμα ᾿θσιιπι δεοσπάππι ἀ6 Αορυρίο {18-- 

Ρυϊαίων; ργοὸ ἰονίϊο Ασα αἰΐψιοῖ ρορῃ]ο8 εἰ [πάο8, 

δἴαιια Οδμιθν5818 ν᾽ 8 Π|, ϑΠ16 1 8 ἔνα θη, γαϊοθθπι, 48 

Τᾶνὶα 5 ἱπηρθυϊατα ῬΘυ Βα. Ὠεοἴι5 δὶ, οἱ Βα ΡΥ] ον πὰ 
56 ΠΠ]Ο 6 ΟΟΡΏΟΒΟΙ 1118, δὖ ΥἹΧ 86 116] π᾿ Ποιηοοδαϊς μϊ- 

δἰουα δισϊηια8, 46 θ6}10 ὐναθοὶβ ᾿πἔθγομηο οορί απ 
6886. Οὐοά π6 αυδιίο αὐ!άθαι ᾿ἰθὴῸ βεαυΐίαν, 564 10], 

ἀυχα δ. ἐχρεάϊϊο τὲ ϑογίδπα8 παγγαίαν, 46 ἢϊ5, Εἰμ. 

ΤΔΘΡ118 εἰ ΤΉνΘΟΙ 8. σευ ον 8 τϑἀ!ηλὰν οἱ 4παρ ΠΪ5. 88}}- 
ποι αν ὩΔΥΓΑΙΙΟΠ65 46 Αἰἴγισαθ πϑίϊοηῖθ8. ΟΧ 115 686 

80] πι|, απ86 δὲ Ρεδπην ΟΥΓεημδοοσατα δία ῬΟΥΒΑΓΙΙ 
Ῥευποηΐ, δγραμηθηϊ, βαμητηδι αυοἀ απο αἰἰϊηρσαηΐ. 
Πεηϊ4α6 ἃ αὐϊπῖο ᾿ἰρνῸ ταΐλ8 Ἔνᾶρϑίῃ1 Βου]ρίουν.,, 8664 (8- 

ΠΊΘῈ Π6 101] 4.Ι46 ΠῚ 5ΘΙΡΕΓ ἴῃ ΡιΌροβίίο τηϑηθὶ. α]ῖ5 
γϑιο Ἠβίογιδθ. σοϊῃροϑβιξϊο ρἷδπα ροθίϊοα,, πεάπθ αἰ οπιηΐα 
δοοιγαίθ ΠΘΙΡΘηϊαΙ, Ὠδάι6 1} Ομ ἰδ, 466 48 8}-- 

απ ΡῈ 86 οοσηϊία αἰ}}1ἃ., ἰάθη ΔὉ ποῦ ἰθηρογε εἰ 
Ἰοοο αἰΐθηδ βιιηὲ, ροβίμ αν ροΐθϑί. Αὐβοῖοβα ἰσίίαν 4]--, 
ἄἀθπι δϑὶ πδθδς ορϑυὶ8 ἀθβουιριϊο, ααὰπὶ βίησιίαθ ραᾶγίθβ, 

αυδηΐαχην 18 ἀἰνθυβα 6 57. ἈΙΌΣ 8516 ΘΟ δουθδηΐ, αἰ ὰ6 ἀπ απ 

οΟΡΡιι8 εἰποίδηϊ : δοῆπ8. Ραμα ρυδϑδίαι πᾶυναιϊπηοι- 
οἷ ἰᾶχθ σορ]αί8, απῖρι.ι95 Ἰοροργαρὶ αἰαπίαν, εἰ 
ΟΥΠΉΪΠ0 ἰ8}18 δὲ, 418}18 1π συ η6 Ὠδυοΐοο τὲ Ἐ1] νἹξαρεγι 

δαἀχηϊταὶ:; 864. ΠἸβίογιαθ παΐασαθ οομβϑθηΐδηθα 0) νἀ δἰαγ, 

ἴῃ μδο ϑηΐϊπὶ ἀδργοβϑϑίοπαα (6 ΔΤ απ τἰϑιι ἴω Ὠἰπίουία 
1Τἠπμογά. 1. ε 
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ἀϊδραίαν Ὗ οβϑίαβ Ασϑ Βἰϑδίον. ο. ΧΧΠ.) δα ἰαπίμπτ ]δὰ-- 
ἀανὶ ροββϑιηΐ, ατ86 δε 1Ππώ4 Ἰρϑᾷπι, 4αοα' τποίίο πϑνγδ-- 

ἰὼν. τϑοῖθ ᾿π θ! σε πθαμη ΠΘΟΘΒΒΔΙ86 δαπὶ: αἱ 51 Ἰοοι5 

18; 4ὸ τῈ2β σεϑίδε δπηἴ; ἀεριηρίί, νοὶ ἐδ ΡΟΓᾺ ΠῚ ΠΟ η-- 

Ρυΐαιίο ε8, 4.81 δουρί δεοαία8 οδὲ, ἀθἰθμαϊξιι', σνεὶ 
ταὶ ΡῬαθ]οα6 Ιηϑἰαῖα. ΡΕΙ 488 814 14 Θνεμευϊί, οχ- 

ΡΠ οδπ αν: 864 τηϊπ18 ΠΘΟΕβ8ΑΥῖΘ 6 ἀδργ ββίοη 68, εἰ τπϑχῖ- 

γη6 ἰδτι ῬΥΌΟΙ] γθοθάθηξεβ, ἰδπὶ ἰοησαθ ἐδ πια86 ἔρθη τ 6 -- 
165. αὐ ἱπνδηϊαπίαν δριά Ἠεγοδοίαμι, ποη ἀεοεμὶ Εἰ- 

ϑἰΟΥΟῸ ΠῚ ΘΟΥΓΙΡΟΤΕΙ , 81 ἃ ΘΟΠ51ΠΠππὶ ΒΕ] ϊαΓ, ἡποά εἰ 
6556 ἀεθεῖ, πεὸ οὈ]δοΐδ οὶ ΠΟΙ Πα ΠΔ ΡΟ 551 Π} }} 511-- 

ἀεῖ. Οὐυοα 588π6 νοϊυϊ Ἡθγοάοϊῃβ, απ οοπϑίαὶ ἔργ 5 

8π05 ἴῃ ῬΌΡ]ΠΙΟΙβΒ [18 ταθοογαση τϑοῖία586. 01 δἰ γο- 
Ιεθαὶ ρορυϊαγίαση Ῥ]θροβαμθ, αἱ [15 σεγίδμηπῖριβ5 δά δ - 

ταηΐ. ἀεϊδοίατα εἰ 5101 σοποι το, δη86 ἀερεραὶ δἰ. π6-- 

46 811{8} 80. ΘΓ : δὲ ἰδπαπᾶτη ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆ- 

μα ἀκούειν (ὙΠαυογα, 1, 22) εργορίθ οομημοβίία εϑὲ εἶτι8 
Ἠϊβίουϊα, Νβπι δὶ σοριϊδπλβ Πομηη65 Ογδθοίαθ ἰδ 615 

δἰ πα] οβἰβϑί 08. ΓΟΓΠΠῚ ΠΟΥΘΓΏΙΙ αἰατι6 τη ]γα δ .πὶ ΘὨΡΙ- 
05, πιο Ὁ }} 68 ποὸ Πραπῖθι' σομἐϊπ 86 ΟΥ̓ ἰ]ΟΙΙ Δ ΓΕ5. ΡΓ86- 

θδηΐεθβ: [15 πϑα δηλ ΟρΡτ8 δαὶ Βιβίοσϊα. 1π 4πᾶ ΟΠΊΠῈ5 

Τ68., δἰϊα πὶ ᾿Θν 5586. ψογιίαΐθ οοιηργοῦαίδαε δἰ4πθ 6Χ 

οδυι515 5118 1Πῃϑἰγαίαθ δϑϑεπί. 8116 Ῥ]γ]6 Ογαθοῖ ΠῸῚ 
σαγΑΡδηΐϊ, 40] Π]ϑἴου δα ΡΓῸ ΡΟδ8ὶ απαάδτη Ππαρεηΐεβ, 4π0Ὸ 

δἰϊδηη ΠΟΠΊΠ6 681 58606 νοοδηΐ (Π101η. Ρ. 777.)» ἈΠ 68, 

486 ΠΔΥΡΑΥ θην, ραιγῖθθ ἤΟΠΟΓ 6 ΠῚ σΟΠΟΙ ΠΙατοπΐ, αὖ αρὶδ 

ΘΟΠΠΟΧα, Ὀΐ ἀΕργ βϑιοθ5 δα τ Ια Χϑ Ομ 6 ΠῚ 8Π1ΠΊΟ Ρ8- 
γαάδπι ΠΟ η618 αἸϑεϊ ποία, αὐ δ᾽ θσα μη 5ΘΡ ΠΠΟΩ6. ΘΟΠΠΡΟ- 

δια δβϑβϑϑθηΐ, τηᾶρὶ5 ροβία!αραπέ, αυ8 1} πὲ ΠΟΥ 5. [δ βι 1π0-- 

Ἠ118. πἰϊογθηΐαν, Ηδεο θη 6 6] τϑῖο, 4π86 δἰϊαπ Ρ8π6- 
ΒΥ ΎΙοδ8 ΟΥΑΙ Π68 ἀρ Αἰ μθ μη θη 865 εἴεοιὶ, Ἠδθγούοιίι ἰεπη-- 
ῬΟΥΙΡ 8 τηϑρ]8 οἰΐϑτη 418 Πὶ 5ΘΥἶτ5 1ηΐθ ΟΥάθοοβ σ]ρεραΐ, 

Νάπι ἴπηο βρίθηαϊάδβ 1145 46 θαυ ραν 8. νἱοίουαθ πιοᾶο 

τορονίανεγδηΐϊ, Ππ86 8 86 τ] 8 01165 δὲ ροείιοϑα ἰγδοῖα- 

ἸΟΩΙ ἴδπι σομβεηίαηθαδα ἐγαπί. αὖ, 4 εὰ8 ρορα]ο οοπ- 
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χαοίϊον 8. δ πη, δἰ ἴῃ 4πὸ ρϑποὶ ἀθημπι ρΓΌβα6 ογα  ἰΟ 15 
βουϊρίογϑβ ρυοάϊογαηΐ, δοοιγαία δὲ 8001} ται οπ δ ρου ρθα- 
588 Ῥιορμοϑβυββεί, ΠΟΤ ἢΐ ρυο δία ο886:. 864 ᾳασπι Η6- 

γοδοίι8 Ογϑθοουιπι νὶνίι 18 οἱ θαυ θαΡΟΓ μα Ἰρθδν δ ρθΆἘ 00 
εχϑιβέεν οί, τθοιίϑη8 τὴν ποικίλην, τὴν τὰ ϑαυμαστὰ ἔργα δηλοῦ- 

σαν “Ελλήνων τε καὶ τῶν βαρβάρων ἵστορίαν, απίνετδα (γαεοία 
δι ΤΠ Θ σΏ8 ΟΠ δ πη] δί!οπ6 Ἔχοθρὶΐ οἵ ῥ᾽ αν πηητα οο] αἱϊ, 

ΟΕ Ἰμποίδη. Ηεγοὐοί. εἰ Αδηοι, ψεραι ποπ ΔΘ ]  ππ δὲ 
γα] σὶ ἀαγαπι ἰδίου !οο οαρίδηδπιν, 864 ροβίθυιἰδίθι οἰϊατι 
δὲ ᾿πἀ10 65 βενεῖοϑ δί4π οπηηΐα αἸΠ ρθη θυ ΘΧΡΙΟυδη 65 8ρ6- 

οἰϑη 605 6556 ἀἸ ΙΕ Τα οΙ8 ΠῈ8 δ. 10. 61, 65, (δ. 29: 975. 99. ἕῳ; 
Οὐεπὶ δὶ νϑιδ ΒΟΥ ρ51586 ΡΆΡΒΕΡΑμδ, Χρὴ τὴν ἱστορίαν γφά- 

φεέῦμι σὺν τῷ ἀληϑεῖ μᾶλλον πρὸς τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα , ἢ; τῇ 

σὺν κολακείᾳ πρὸς τὸ ἡδὺ τοῖς νῦν ἐπαινουμένοις" οὗτος κανὼν 
καὶ στάϑμη ἱστορίας δικαίας: Ηδγοάοιὶ ΠΡ χ 08 Ιου τὰ ἐχειμη-- 
ῬίΔΙ 6856 ΡΌ858 ΠΈΡΑ] 8, 

Οὐοα πιᾶρὶ5 εἰϊαῖη (101 ροΐεϑί 46 δοα 8] 5 Ηοσοοἱὶ 

δἰᾳθ 118 βίου οἷβ, 40] ἰηίθν θ6Ι τ π Ρουϑίοσυ δίᾳωε Ρ6-- 

Ἰορομππηθβιδοατη ν᾽ χϑυιΐ. 6418168 ἔπουαμὶ ΗΠ ΘΙ] ηΐοι8 [,68-- 
Βὲμι8. Χαπίμι8 Πγάἴ5. αἰαῖ, Ὑι4, Ὠίοη. Ρ. 818, Ηἰὶ 

ΘὨΪπ ἴδ ΓΘ 1Π ΟΠΙ Π1 8 ἰΟΡΟΡ  ΔΡ ΟΥ τ 5: ΤΩ 1} Πἰππιὶ γα πη  : Δ ΠῚ 
Πὶομγ 818 ροϑίαιίαιη αἰνόβαια 1. 1. Θοπη δι ουανΐ, οὗτοι, 
ἴα, προαιρέσει τε ὁμοίῳ ἐχρήσαντο περὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν 

ὑποϑέσεων, καὶ δυνάμεις οὐ πολύ τι διαφερούσας ἔσχον ἀλλήλων. 

Επίδιηϑὶ νϑῦῸ ὉΠῸ8 ΔΙ[6 1 ργϑεβίϊ θυ, αἱ βαηὶ ηυἱ Η6118-- 
Ὠϊσατα Ργδ6 το! 415 ἰδυαάδηΐ, ἰδιηθῃ ψ6] τ] 10 ΓῈ8 6 Χ 119 
Ῥϑιαπι ΡΡΟΌΔΙῚ ροβϑαηΐ : πᾶηὶ ἢ 6] ]Δπ θα πὰ ααϊ 6 πὶ ἰρϑαμπι 

ΤΠαοΥ 1468 1. 97. (Ἰοϊὲ βραχέως καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκρι- 
βῶς 50 Ὑ10515888. 

Οὐδ6 οπιηΐᾶ 51 Θοιαρ] οι πη, 1ηἰ6]]ΠἸρίπηιι8, δα 6 πὰ 

ΤὨυογάϊάδ 1, 21. (6 οπληθ8., 41 δπὶα δὰπὶ Οτϑθοὶβ 
Γάδνυΐ, Πἰβίου 8 ̓ Γ6 ποο ἐμ }1586 Το 1: “40γ9 γράφου 

ἐριόθεσιν ἐπὶ τὸ προραγωγότερον τῇ ἀκροάσει ῇ ἀληϑέστερον, 

ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ 
᾿ » ’ὔ ,ὔ Ό . 

τὸ μυϑῶδες ἐκνενικηκότα. ““ογογράφων Θῃϊγ ὨΟΙΪΠ6. ΠΟῚ 

Β. 
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608 τηοῦο 58]δηϊποαῖ, 4 ἃ. ΠΟ} 18 ΒΏΡΓ 1ΐα ἀρ} ]1δϊ δαηξ, 
5εα, αἱ ἴδηι ορροβίταμι ποιηταί ἀοσαῖ, Ομηπ65, 4αἱ ἔὰτα ἄς 

τεθυ5 βεβϑὶῖβ ρϑάθϑιγὶ ΒΟΥ ΠΊΟΠ6 βουρβεγαπὲ (οἴ. 101 Βαμεν. 
εἰ Μαῦ588ο. δα Ηδνυροογδῖ.- 8. ν. λογοποιός), οἰΐδτηι Ηεγοδο- 

ἴηι, ομΐὰ8 Δ] ἃ ὙΠπογάϊ4θ. δυσοσοβ σοί ϑηὶοῦ, 
αυδηφιδπι ποιπθῃ οἷὰβ ποπ 8 ἀϊξαγ. [1 1, 20, ὁ]. Η6- 
τούοϊ. ], 67. οἱ ΙΧ, 55. --- ΠΙ, 8. 91.1, 55. εἰ Ηεγοδοί. 

ΥἹΙ, ο8. --- ΤΙ, 97. ὁ]. Ηεγοάοι. Ὗ, 5. γιάε μοο ΡΙβηῖαβ 

ἐχροβίϊαπι εἰ οοη γπηδίατι ἃ γεαζοιο Ἠδγοαοί, εἰ Τππο. 
Ῥ- 4. 544. 18, 564. 

Ἧ 

(ἀρ. ΠΠ. Ὑπυογάϊάεβ φυδΐθηιιβ Βῖβ. νυἱγεμερθυβ ῥγϑβάϊειιδ 
Γιοτὶῖ, παυϊγιΐατ, δἵ ῥσϊπιαπι Πλάση 48 εἴὰβ νοσῖ- 

ἰδι15 βἴμ1ο 1ἴὰ ἀϊδραϊαζατ, τὸ νοτὰ ἄϊσεγα δὲ ροί1886 

οἵ γοἹ1886 νιῖα ἴα 116 τπου115 ἀΘο]γαδίαγ. 

Οὐυπι γϑγο, τὖ ΠΟΙΠΠΔ 6 ΡΥΌΨΘΙΡΙΟ, ἔΔΟΙ] πι5 4]1]πιθι 
γϑργεμεη 88, ααδπὶ 1086 ΤῸΠῚ Π16]1118 1Π8ι1{π|88., ἜΧΡΙΟΓΘ-- 

τῆὰ8, ΤΠποΥνάἸ465 1Ρ86 αἰναπι ἰδ] θη ΠἸβι ΓΙ σα τι 858 6ΧΗ1- 

Ῥαουῦ, 40 416 πὶ ἀθοι ἀθυδη πὶ 6888 δηἰ πιδεν δ  ἤλη15. ῬυΊ-- 
ται ἰσίξαν ταραμη 80 60 πευγαίδνα μη νου ἑαῖ θπὶ ΘΟΠ51646- 

γΕη.8. ἔα γΈΓῸ ρϑγίϊπι τ θι18 105185 ΠΤ ῬΑΡ πη 5011-- 
Ρἱουῖβ οοπαϊοπο ᾿ἴθογα αἴψαθ δη 1 ἱπά4016 πᾶ οἱ ἔδου]-- 

ἰαΐδιι δἴαμθ νοϊαπίαίθι νερὰ ἀΙσαπα] βδαρρεστδηΐ, πὲ 1α τη 

ΒΌΡΓΑ πιοηϊ 1, 1186 νΘΡῸ Πι15 Ορρμογι μη δι 8 τ τϑοὶα 

ἀϑαπι 6558 ἀθοϊαταπί. ΕἾ11556 δα θη δἱ 4188 ΟἸ ΧΙ 8 ΟΡΡΟΥ-- 

ταη αἴθ5 απ 6χ νι δἴαιι6 τ ΟῚ 115 6115. Ορίϊππ 6 1η1611-- 
σαῖατ, ἀ6 Ὑ Βπογα]α185 νἱΐα ῬτΟΧΙπη 6 ΧΡ] ΙοαΡ 6 ν]β αϑέ, 

(ΟΠΒΟΓΙρ51586. εᾶπῃ 1Ὡἴ6Ὶ ν ϑίθυ 8 ἰνϑαϊ ον ΝαΓΟΕ]] Π118, 
ἀε ὰο πδ8θο δπποίαν!ἐ ΗἨπμάβοημβ8: .. Ο 15 πρὶ δὰΐ αὰᾶ 

δοῖαῖϊα νἱχευιὶ μος Μδγ δ πὰ 5, ἤθη 18 ἴδο!]6. δὲ σΟΠ ΘΓ. 

ϑουὶρίογαπι, 401 εἴα 5 πηθιαϊ πθυαηΐ, ὈΥΙΠ118, 404 801812, 

οἱ διητ 4 υἸββϑίπιτιβ δϑὲ ϑ 1688 ἴῃ ν. ἀπήλαυσε εἰ ν. ἀπολαύειν. 

ψεγαμα Δ 18 811, ΄πεῖη ἴῃ ν. αρκελλῖνος Θ41Π 8110 Ρ.1|ο-- 
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ΒΟΡΙΟ {ἈΠῈ Γ ΘΙ ἔι18886 ἡδυγαΐ, ῬΥΘΠΙΠ 8.6 ΠΟΙ 8511. 

Επὰπὶ δα γα] θμε πῖαηϊ, Ὑ]θη 5 οἱ σαίαμὶ ἰθρογᾶ τα- 

{ἐντὶ ἀθθενθ, Ἔχ βεϊπιδὶ Ὑ οϑϑίιι5. ΘΠ ἀΘΙΠ6Ὲ6 6586 δ Ιἰγαΐατ, 

οὔἶ 58 ἴῃ θυ πποσόπεῖ (6 δια 1518 σοΥπ πΠ ΘΠ Δ 105 Πα ΟΠ] 

ϑγυίαπο εἰ ϑοραίγο Ἔχοῦιαῖς ΑἸάτ8. Οαἷπ εἰ Θιββμδιῖ 58- 
ΒΡΊΟΙΟ δϑῖ, ΠΟῸῚ ἃ]! πὶ 6586 δ Διο Μ͵αγοα ΠΪΠο. οὐ Ἶ19 

εχ ΧΧΧΙ. Ηἰβιουϊασαπι ΠΡνῚ5 Ἔχϑίαπὶ ποάϊο ᾿δγῚ ΧΥΎΠ͵Ι. 
ΠΘΙῚρΡ6 αἶα ΑἸ] πὰ 1116 Οσαθοαπι 886 ἔμ1586 ἀ1ο1 οχίγε- 
χηἷ8 ἰδγὶ ΧΧΧΙ, νευθ]5, δὲ ρΡἢ 518 1ρ88 88.185 ῃοοὸ ῥοαὶ : 
δὴ ααδηι οοηϊθοίπτδμι ἢ 8 8 ΠῚ πο ἰδ 6 δοσθα! ἀγσι- 
τιθηΐαμι, αποά Απι. Μαγοα 5 (αἰ ποίαν!ς 4] 6518) 

ῬΙαΡΙ 15. 1π Ἰοοἱ5 ᾿πηϊαἰ8 εδὲ ΤΠυουἸάθι, δὲ ποπη}}8 

4 Ὁ 1ρ80 τητι δ }} 8ο]εἰ. 9. Ασσυγαίϊαβ ἴῃ Παθο ἸΠαΈΙΓΘΓΘ 60 
Τηΐη 18 ορὰ8 δϑῖ, πο, 416Ππ| πΠῸ05 8.0 ΜδγΟΘ ΠΏ] ΠΟΙΠΙΠ6 

ΠΑΡ Θ8 ἢ 6] Πα, εἰ οχ αἰν θυ 818. αἰα 6 ἃ Ρ] ΣΙ θ.8 ν]ΓῚ5 
ΟΠ ΒΟΡΙρΡ 18, ροβίθα γ τὸ ἰθν θυ ᾿πΠο]8 Ῥαυ 105 ΘΟ δίαΓα, 

ψνε] οἱ, 4] τποῦο 86 1π|6] πᾶπο νἱίδηι ρϑυ]θρουι, αἰᾳὰθ ρεγ- 
ΨΘΓΘΙ ΠῚ ΟΥ̓ 16 ΠῚ, ἐγ αί τ 586 Ρ6 ΠΘΧΙΠΊ., ΤΟΡΘι ΟΠ 6ΠῚ 

ΘΑΓ  Π]6 πὶ ΤΟΓῚ ΠῚ 586 ρῖ 1.8 οὖ 481118 Ἰπη0 615 1η5ἰ1τϊατ ἄδρτα- 

Βοηάονῖῖ, ποη ρΡοίεϑὲ ἀπ ίαμ ν!άενὶ. Μομπαθχιπέ μου ἰαᾶπὶ 

8111 (ν14. Ἐδρυῖο. ΒΡ]. αν. ἐ. Τ|. Ρ. γ21.})» εἰ ἐγε8 ρᾶγίθϑ8 

8 νἹΐδθ αἰϑιϊχϑυαηΐ : ΤΠῸ8 ΨΈΓΟ δἰ ΠΟΥ 6886 ρα Δ Π1115, 

αἴααθ βεοιπάδπὶ 1ποΙρῚπιι8 ἃ Ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὁ Θουκυδί- 
δης δ. 55., αποά, συδηάθδηι ποὺ ἰααϊοίαμαι 46 ΤΌΠΟΥ αἰ 415 

᾿θσόυ απ ᾿π 6016 Ραμ ροίαϊξ ργδθοθάεηιρα8 δηποοὶϊ, ἰ8-- 
ΤΘ ΠῸΜ ᾿ἰσεραὶ ᾿πῆγα δ. 45. 5 ΊΙοοσΘ ᾿4πέϑανε δὲ μετὰ 
τὸν πόλεμον εἰο., αθμα 46 πηοῦίε εἰὰ8 ἴᾶπὶ βιργα ἀθε- 
γἱὰ5 δοίῃμη δῖ. Τογίϊαπι ραυΐθμη) ογάϊπιαν 80 ᾿Ιστέοι' 
δὲ ὅτι στρατηγήσας δ. 46., ηπανίδη ν6] ἃ Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν 
“Ἡροδότου χρόνων δ. δά., νεἷ, ᾽ὐ νῖρο ουϊάδηι ἀοοίο ρῥ]δουϊέ, 
ΔὈ Ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν δ. δ6. 

Ἦδθο ἀβ Μαδγοβιηηο, 4.86 Δραπἦθ ἀοοσδηΐ, πο Π18-- 
βαδηι πυ1π5 ν]86 δποιογ ἴθι 6588 ΡΟ886 5 ΠῚ ΠΙΟΠΆΠΙ 

ἰθιηροῦα οἱ. ἃ 4] 8πδπι ν1}}18 εἃ σοΟπηροϑιία, δὲ αὐΐϊπᾶπι 
Τοπίεβ δᾶ θαπὶ γὸπὶ ΔΒ] 1} βἰπὶ, πο ραίθαῖ. Ῥγδϑϑίογ 
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ἤδπο νἱίδι δηΐου Βα Θυ} 15 Πα 4 δ  δἰατα ΔΤ, 486 Τὰ 
ὙΠπον ἀ1415 οοαϊοῖθα8 ΠΟΠΠ 1115 Ἰοριασ : 866 δ 8 δοῖοῦ 

ΠΟΙ ΤηΔδὶ5 Ποίῃ5 6δϑῖ, οἱ σοη πθηΐ αν δἃ γ68 απο άδιη ἃρογῖθ 

[α!ϑα6. (γεὶ ταυεπα5. ΠΙἰβδίουΊΟἹ ΠΟβιγὶ νἹΐϑτι Ἔχ ΒΙΡ.Ι 5 81488, 
Ῥγον ον περοίο ἀδἔμποίι8 δ8ῖ, δὲ Ὀγενταβ οαπὶ ΕμΦοοῖα 

ἴῃ ὙἹοΙ. Ρ. 255.1,1.. Δποοδά, Ὑ1]|615. Ἐὶ 5. }}5. ΤΠ πον α1- 

415 ὕππ5 πὸ ρογιηϑὲ ἰοοι8 .. 20. ΑΠΠ βουιρίονεϑ αραθοὶ, 

41 ρδ 5581 ΟὈἸΓΕΙΡ ΠΟΘΙΡῚ ἸπΘΠ ΟΠ Θ ἔδξοουαπέ, 510 5 }18. ἴῃ 

Ἰοοῖβ σοιαπθιηοσαραηΐα. Ορίμπηθ δαΐθπι ἰποΐατπι, ααοὰ 

ΤΠμογά 65. ἀ6 86 1086 δ! ποῖ ἴῃ Ἰοοὶβ αἀἰχιῖ, ὙΙα, 1, 1. 
“5. ΠΠ, 48. Γ᾽, τοά. 105. 1οθ. 1τογ. Ὗ, 26. Οὗοϑ Ιοοοϑ 8ὶ 

1Ἰηΐδν ᾿ρ505 σΟὨ ΣΙ τη 18 δἰ 4116. οαχα Δ] ΟΣ ΠΑΡ ἰ!Ο ἢ )118 

ΟΠ ΡΤ Π18.5 ΠῸΠ ΟΠ Πυθα, απ86 σΟσηΟβΟθ 8 οα- 
Ῥίπιμβ, Ἰη ο  ΠΠσϑυη8). 564 ἰδπηθη, αἰγαπιὶ 1ΠΟΠδ1ι8. ἔιιογὶΐ 

αὐ Ρε αι ΡεΙοροππἜβίδοαγ [ἰδ υῖ8 ΘΟ ϑισηϑ πα, ροΐε- 

γ πη 5 ἀμ ἀϊσατα. ΟΟηξουγὶ δαί θαι ροβδιαμΐ οα πὶ 118, 4 δ 6 

ἘΧΡΟΒΙ[111 81110}8. ΓΘΟΘΗΠΟΓΘ5 δου! ρίου 689, 41 ΤΠ (1618 

νἰΐαι πδυνδυπηΐ, δὲ απο απ Ρ]ογοβαπθ, αἱ Πού! ΠῚ, 

ποιῃϊηδίοβ ἰπυ ΘΏ165 ἴῃ ἘΑθυΐοὶ Β10]. αὐ. 1.1. Α44. Η δ] πὶ," 

Οράαϑβ8ςο. νο]. Π, Ρ. το. 844. εἰ Ῥυδθῖ, δα τἸηἰθυρνεῖ. νϑρηδο. 

αἴᾳιο ( 41}. Μέπιοϊγε 50} ΤῸ. Ρ. 564. 
ὙΠιον ἀϊ465 ἰρίταν ΑἸ μ θη 815, εχ ΑἸϊπιαϑ10 ΡΟΡΌΪο 

8611 Ῥᾶρο (αἰ ἀοοοῖ βου ρίϊο 1π οἰ 5 βαεραϊορο ἃ Πιά πιο 

εὐ Δυΐγ ο ἀρ Μδτοε]}. δ. 6, εἰ δ5, βεγνδίβ,) ἰβϑῖε Ῥαιὰ- 

ΡΠ, Οσϑδοᾶ, 4υδ8 ΝΟΡΟΙ 8 ἐδ ροχῖθῃ85 ἴῃ Αθρυρίο νἰχι, 

αρὰῇ 6ε}}. Νοοί!, Διὶ, ΧΥ. ο. 25., 1110 θ6}}} ῬΕΙοροηπ6- 

5181 4π δα Γ ἃ ΡΘΒΙ ΠΏ δϑίδ 18. ΘΠ 1 αἰ σοραῖ, Οὐος θ6]- 

Ἰατὰ πὰ ΟΥ̓ 811 ΟἸγρ. ΠΧΧΧΥΠ. 8. 2. δῖνε 525, 
ατὃ. σου, εὐ 45:. ἃ. Οἢγ. π., ΤΟΥ ἀ16465 πϑῖτ5 δϑὶ ΟἸ ΠΡ. 
ΠΧΧΎΠ, 4. 2. 8ῖνε ἃ. 4ά7ι. ἃ. Ον. ἢ. ἢ Αδϑαυδὶθβ εἰι8 κ 

Ῥγασίρμαπα (αρΡ. Ματγοο!!. δ. 29.} πομιπαπίαν Ρ]αἴο φοπη]- 
ου5, Αρδίῃο ἐγϑσίοηβ δὲ 811 ΒΟΥ ΙΡΙΟΡ 68.) (ΠΟΤ ΤΠ ΜΠ ΠΠ ΘΙ ΠῚ 

ἔδοι!α απ ρϑαβ, Πεγοάοίῃβ (ἐεϑῖθ ῬαπιρἘ1|4) ἐγεάθομη, Ηεὶϊ-- 
ἰφη οι νΊσῖΠ}} φαϊπαι δ Δ} 815 ΠδΕ τπ8 10 δεδὶ Ἐπαογαϊάς. 

Ῥαίθυ. δἴτι8 [μἰὶ Οἴονι5. Ναπι [ἃ ἤθο ΠΟΠΊ6Π ΒΟ ΓΙ ὈΠῸΣ ΠΟῊ 
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50] 1 ἴῃ ἐλ} }15 51" σὉ]ΟΡ τη ἢ ΡΓΌΓ ΠῚ, 4α 15 πο πτᾶσπᾶ 
Ἔΐμε8 εϑὲ, 866 οἰΐδηι ΠΥ. τοί, 1ῃ ΟΠ] 5. ΘΟαΙοΙθιι9. Ἐο- 

4επὶ π060 ρϑίγομι εἰ18 νοοαπὶ 84}1| βου ρίουεβ δα ρδμοὶ, 

41 ἴῃ ποΐα ν.- δα Ναγοθι πη: νἹίδγη δ. 17. δ Ἡπάβοπο 188-- 

4αἰΐ δαὶ (απ 6 οἰϊαπὶ ποιῖθη ᾿πἰθυάατ Ολουρος 50Γ101 ἃ 
ΠΙΡυ αν "18. ΘΟΡΏΟΞΟΘ5) δία ἤοΟ ΠΟΠΊΘῚ ΙΐδῚ γαρο85 ΤΠ νὰ- 

οὕϊη, ἃ 4105 ΤΠθοΥ 418. ρϑίεν ρθηὰ8 δαππιὶ ἀμοεθαῖ, 

ΟΠ ἰηξοα6η5 οὐαὶ. Νοα δπαϊθηα!ϊ ᾿ριυσ δα πὶ ΠΙΟΎ π118 
(4ὶ πὰ} 5ἰῖ 156 411 Χαλκέντερος ΔρΡροΙ]αἴαν δὴ ὨΙΘΎπι5 

Οἰδιά 5, ἀμθιίαὶ Ηπἀδομα5) δὲ αἰ δι" συ δι πγδί!οι8 1 νἰϑ 

Μδγοο!!. δ. 16., 4] ρΡαίγϑιι Τ που ἀ1618 ΟνοΪ απὶ ἀἰοὶ π|8-- 
Ἰᾳαπΐ, αἰ δηΐεϑ δἰἢ15 ΠΟΙ ΘΠ ᾿Π8ΟΓΙρΡ ΟΠ 6, 486. Π8 60 

Γαΐ586 ἰδυῖα, Θουκυδίδης ᾿Ορόλου ᾿Αλιμούσιος [ἐνθάδε κεῖται]. 
564 ρῥγαείέγημαπι πο πῸΠ οομπϑίαὶ, παἰσαπὶ Ια γτηι5 

Βαπο τὰ] πὶ ἰρ56 νυν] ἀθυῖ δὴ αἰϊαη δ οοσπονεγὶὶ, εἰ φυοά 
Ὁ Απίγ!ο οχ εοάύει ἰϊΐαϊο ᾿Ολόρου αἰἴϊεγίατ, ἴῃ δἰ υ8- 

ΤΊΘΑ ΠῚ ΠΟΙ] ΘΗ 15 οἱ ᾿ρ5]5 ΠῸΠ ΤΑΙῸ ῬΘΟΟΔΙΠ 65569 Ροδβὶ- 

αύδια ραν ἴῃ ἰποθπὶ Ρῥτοίσγδοία βαπὶν» ΠΟΟ]Θ ΠΟ Ἰσπογᾶ- 
ται. Ααἀάϊταπι ρα γ15 ποπιθη πορίραμα Ἱ μπογάϊειι α1- 

β.Πησαϊν Δ 4118. ν1}18 δἰ υβάθια ΠομἸηἶ8. Ὑα]ρο απαίμου 
ποιπϊηθαηΐ. Μίαγοε]!. δ. 28. εἴ 8010]. Αὐιβίορῃ. 161 ἴῃ ποία 
ἢ, Ἰαπαδίμ5. Τὸ ααϊθὰ8 0 ἃ ποϑίγΟ βΟΓΙΡίοΟΣ 6 1ρΡ50 Ο0Π1- 

τηδιογαηΐοτ: δἰΐεν, Μηθϑίαθ δ]1πι8 εἰ ῬΘΓΙΟ]18 1ῃ οἰντἰαΐο 

δατηϊηἸϊδίγαμάα δαάναιβαυΐαθ, 1, 117. οἵ. 101 Τπίρρ. οἱ 

ΟΘοιι!. δ4 1. 1; αἰΐεν ἢ δυβδ] 5, ΜΟπο 8 ἢ]18 (6δἰε Ρο- 

Ιθπιοπα αρπα Μϑγοε]].) δὲ ΡαὈ]ο5 ΑἸ μθηἸθπβίι πη ΠΟ5Ρ68, 
ὟΠῚ, 92. Οὐυδτνίιβ ἀθῃ14Π6. οὐἶα8 τπϑπίϊο ἢὲ, οδϑὲ ὙΠὺ- 
οΥ̓άΪ465 ροβία, αἱ ἃ Μαδγοθι πο Ασμογάμπϑῖπθ, ἃ 80Πῃο- 

Ἰιαϑὲθ Αὐιβιορ 818 (51 4! άθπ 15 θα μθὴη 5] σα Ποδὶ, αἰ ρὰ- 
ἰαὶ Ηυἀβομ5) Οδυρεϊί5 νοσαῖαν, Εχ [ἷ5 ργαθίϑν ἢϊϑδῖο- 
τίσι πο 1551 Ππη8 Μ 1] 68:86 Β]1ὰ5, συ πὶ 4πῸ 1116 Δ] 4αο 65 
οομΐαδι8 εἰ. Οὐοα δοοιάϊὶ ρῥγοοὰὶ ἀαὐ]ο οἐΐδην ᾿ποθυΐο 
δουιρίουϊ, αυἱ ΟΙοσὶ 1} ντΐατα πϑυταν. ΟἿ 4αστὰ αἱοὶ 
δ. 6. Τπυογαϊάεια δἰϊαθθπαάο ΡΥΓΙ]ΔΠΊΡ6η ααθηάδηι, 461] 

Ῥεσίοῖεβ δοοιιβαβϑοῖ. ρΌΡ]ο6 ἀεἴθπ 1586, εἰ ν]οϊοσία τοροσ- 
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ἰαῖα ἀποθηι ογθαΐα πα 6558 δία 16 ῬΥΘΟ 1556 ΡοραΪο, 56 Ὁ 

Πἰ]14 ΠῚ Οἰν αἰ αραπα σὨΡΙαἸ αἴθ τ Χ ΓΘῸ ΠῚ] δοίη αἴααθ 
οϑβίγϑοίϑηιο ἴῃ ἀθοθπι 8105 ρϑίνᾶ Αδρσίπαμη ΘΧΡαΪβαηι 6886, 
Παθο πῦ]]ο. τποάο οομπνθηϊαηί [πη ΟἸΟΥΙ δἰτατη ; 866 ῬΘΥΙΟ 18 

ΔάνΕΥϑαΓ 15 Οδ ΓΘ ΟΙβηη0 11 ΘΧΘ Πα. δἰ θοί8 δὲ. 14, 50} 0], 
Αὐὶβῖ, Νοβίυϊ ΤὨπΟΥ 115. ἰᾶπὶ οἰϊαπιὶ τπδίγ πὰ ΠΟΙΠΙΠΘΓΡΘ 
ῬΪδοεῖ, 4α86 νοραθαῖαι Ηερεβίρυ!ε, δὶ ἢ 465 δϑὶ ρυϑηιπιας 

ἰϊοο 1η Νίαγοα]!, ναὶ. δ. 2., δα 6 ποο ποθ Εχ 68, 6086 

βίδα ἈρΡΡοΙ]αθιταν, Ηερεβίρυ!θ οοπβοϊατη 68. ΝΟ 

ΘΠ βδίρ6 παίῃ8 εγὰΐ (οὐ τῶν ἀπεῤῥιμμένων, ἀλλ᾽ ὧν ἐν 
πρώτοις ἦγον ᾿Ζϑηναῖοι. Ὀΐοη. Η. ρΡ. 770. τῶν πάνυ κατὰ γέ- 

γυς ᾿Αϑήνῃσι δοξαζομένων. Αποὶ. ἱποοῦ!. νας, ΤΉαο, δ. 6.}» 

αἰ4 8 Ῥδίθυ πα τα (μοι πιϑίθυπαμ, αἱ Θ14848 ἀἸοῖῖ. 4 ΘΠ 

ἴῃ ποῖβ 101 τοίαἰδὶ Ππιάβομ.) σεπὰβ νοεγερεῖ δ (Ἰ πΠΠΟ ΠΗ 611, 
ΜΠ Ι͂αάΙ5, 4ὰ1 δὰ Μανδίπομποπι υἱοῖς, δἴααθ Ἡδροβιρυ]86 
δ τυ : εἰ φαστη ΜΠ 8465 οὐἹσίπ οι Ὁ Αἰδοα δίαιιθ ἄδδοο 

τερείογεῖ, Ἠεραβίρυ]α δαΐθηι ΟἹου!, ΤἬγαοατη τερὶβ. Π]1α 
68861, δῖος πηϑίου πὶ βρίθπάου εἰϊδπι δα ποδίγα τι ΟἸἱοναπι 

οἰπβήαθ δἰατα ρθε, Οἱ᾽, ῬΙαΐδτομ. ΟἸπιοη ο. 4. Μαν- 
66}}. ᾧ. 2. 844. δἱ ἱποϑυὶϊ βουῖρί. νἱῖ. 8. 1. 80 5610]. Ῥιηα, 

δα Νειμι. Π, 19. Ουοά δαίεπι Ηδυηηρρι5 ἀρὰ Μδγοοὶ!. 
δ. τ, εὐ βο!ο]. δὰ 1, 20. δθὰμῃη ἃ Ὀὶβιβίγ δὶ 1156. ΟΥΙΡΊΠ ΘΙ 

Αι χῖθ5886. οοπίεπάαπὶ, 1 [ονίβ818 1460 ἰδηΐαπι δχοορὶίᾶ-- 

ταηΐ, αἴ, ΟΡ 46 ΗΙρΡρὶα εἰ ΗΙρΡρᾶγοῖο 18 αἰ δβεγαϊ, 65- 

ῬΠοαγθηΐ; πη ΝΊΠ186415 ἴα ῬΙβιϑίγαι! σοπὰθ ΠΘαΠ6 

88 Πσαϊη 8 ΠΕα 6 δῇπηταὶα σοι ποία [.1586 νἹθηΐαγ. 

θῈ Ρρῃ θεῖα ΤΠ οΥ 41618 Ὡ1Π}} ἔαρ ᾿πποία!, Νϑια αποᾶ 

Ῥαεν Ηογοάδοίμπι ἴῃ ΟἸγρ 118 1618 ΠΙ ΒΊΟΣ Ια πὶ διιϑιη τϑοῖ- 
Ταπίθη. δ ἶν1886.. Εοη06 ἴα ΘΟγημηΟἰτι8. 6888. ἐγϑε αν, αἱ 

ἸΔου 88 οἴαπαογεὶ, απὸ ἔδοῖο Ηδγροάοίαμα ΟἹογο σγαΐα- 

Ἰαῖτι Π} 6586 ἀἸοαηὶ, αφαοα Πα μαρεγεῖ, οἂἱ Δ ΠΏ] Π}118 Ε88εῖΐ 

᾿μϑγϑγιιηλ ΘΕ Ρ11551 1115 (φύσις 5. ψυχὴ ὀργῶσα πρὸς μαϑή- 

ματα, ατοο]!. δ. δά. Ῥμοΐῖ. ΒΙΌ]. οοά, 6ο. δυϊ, 8, Θουκυ- 

δίδης εἰ ὀργξν); Πᾶπὸ πανυγαϊϊοπθη  Β]οβατη ψιάερὶ, ααοά 

ἜΠπον ἀϊ486. ραεγο Ηδγοδοία5, ταοάο ἰσδάδοϊμι ἅπη05 παὶὰ 
Ἀ 
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ΤηδΙΟΥ, ἰἰργοβ 5108 ἀἘ ΠῚ }ΠῈ ΤΉ} }{15 ἰθ 158 ΡΟΥΘ ΡΥ 5 801- 
Ρίοβ. γϑοϊίασ παπιαὰ [86116. ροϊἰβδθῖ, ἴῃ ν]ΐα ᾿πίεγρυθίδΠομὶ 

εἰ μνδηπὶ ρυδεῆχα πιομίϊαμη. 68 ΨΕΓῸ 181 ΡῈΓ 88 ποῦ 8- 
ἀἰθ116:. τοραρηαὶ εηἰπὶ ἰπσθηῖο ΤΟΥ ἀ1415,. 4] να]ρὶ 
᾿ἀ οἷ} σοπίειηρίοσεμι 86 οβίθμαϊξ, ἤθαῖθ αἰϊαπὶ πα πδηι 

Ἠεχοαοίὶ Πἰβίουϊϑθ, 8} 118, 486 1088 ἴῃ ΒΙιβίουϊα βρεοίδησα 

Ῥαιαραῖ. 816 Π]85ῖπη86, Δ πη γαἰ!οηθῖη Ρσοα . '8}18. Υἱν 

αἰ ἀνάερα, 1ἃ δοῦρα εχ ραγίθ ἔδεοθγατῦ 618 τη ΔΡΙ 5 1. 

ὕετι5 εδὲ δηΐμ ργδεοθρίουα Αμ ρΡμοπὶθ ἈΠδυηπ5810 στ θίουθ 
(Μάγοεὶ!. δ. 22. ᾿ποενί. βουῖρί. νἱῖ. ὙΠαο. δ. 2, εἴ νῖῖ, Δπ- 

ἐἰρμ. ἴῃ Βεῖβκ. Ογαῖὶ. συγ. νο]. ὙΠ]. Ρ. θοὅ. 54. 11. Ἡδγπιορ. 
περὶ ἰδεῶν 1. Π. ἤη. 514, Ἐπάος.), 4πδηι ᾿ρ86 ριορίεν 
εἰοᾳφιθηίίαια, 4πᾶ ΕΧΟΘΙ]μϑυ]ΐ, δργερὶθ ἰαυάαὶ Ὑ1Π, θὃ. 

Οἱ, Ευάοο. 46 Απίρῃ. Ρ. 89θ. Νεαιε πορὶβ εἰμ 8 δἰοααθη- 
ἐἶἰδθ οορῃοβοθηάδα ἔδοι!α8 ργΌγβ8 δγορίβ δι. αἰ 8}1-- 
αποὲ εἰτι8 ογ αἰ Οημ68 δά 0 ΒΘ ϑίι{68 6586 οομϑίθῖ, Ονϑίί. 

Ουτ. Ρ. θοά. 5344. οὰπὶ ϑρδδῃὶ (158. Ηϊδὲ. 46 Αμίρ}. 1}. 
Ῥ. γ9ὅ. 544ᾳ. Ρ] αἴδτοι8 ἰδυπθη ἰπ Ἀπ ΠΡ. εἰ ῬΠοία8. οοά. 
ΟΟΟΙΧ, Οδϑο ο ἰδϑὲθ 81 ἤσποὸ πο Ρυϑεοερίογεμ), 5εἀ 

ἀἰδοϊραϊατα ὙΒμαοΥ ἀἰἀ18 νοοαπὶ, Ὑογαπι ἴῃ Ρ]αἰάγοὶ 11-- 
δι18. ργὸ μαϑητήν ἸορῚ διδάσκαλον, τηοποὶ ϑρδαμίμδ, 56011- 
ἴὰ5 Τυϊογαγη ; 4παπηθδπι ὁ ῬΠΟΙΪ νεῦρα μαϑητήν γοῖ]-- 
πε τ1πὰ οἷ ἜΥΓΌΓ ἢ ἰρ8ὶ ὍΔ θο1]}1ο σι θα απάατα ᾿πθϊοαὶ (οἰΐ- 
Ἰεῦ, δα ΡΙαι. Μεμπεχ. ο. ὅ. ὕἱουαπαμθ ἐδ, ΤΠπογάϊάθπι 
αἰδοίρα! απ αυϊάειη., σψϑγὰπὶ ἤθη ἀοοΐοναπι ΑΠπ Πρ ΠΟΙ (15 
6886 Ροβ56, ἀοςεπὲ ἰδ προ γ 15 Γϑι]οπ 683 αἱ δἰϊδπη ᾿ρ88 []8[0- 
ΤΊΔ 6 δἰ18 1Π60165 ἀδοϊαναΐ, [μα ἶβ56 τηϑριβίγ απ ΠἸΟΘΠΟῚ δΡ 15 
Ῥευ Ἰδδίπηαιη. Επμἀθ νΈΓῸ Ρἢ]]ΟΒΟΡΣ δ] οἶα ἀοο! οἱ 
ἘΠ ΡΠ 6. 86 π 1618 0 0188 ἔγεᾳθπΐαβ86., Ῥδυ 6. 6 Χ Θἰ15 
1 ν15 ἀρραγεΐ, πβῆτι8 βρ6γἢῚ ἰΙσεὶ θᾶπι βθηΐθηί δι, 486 
ΘΠ, υἱὐ Ῥογίοϊομι οἱ Εν ρίάθι, Απαχαρογαθ δου τα 

ἴαοϊῖ, ,.0)6 4τὸ“ [ᾳυδπηθδιῃ ἃ ΤΖείσθ δυσαμηθη 8. 601- 
Ῥηϑάδιη ΘΠ ΟΠΟΙΟσΊο 8, 866 115 γ 818, ᾿ππραρπαίο] ,»γἱ Νίαν-- 

-ἝΘΠ 11 [δ. 22. Ἔχβίαὶ δποϊονιαβ, τἴὰ ψϑυ βιμα1}15. ἀοἰζαν 

οομπίθοίαχα ΔὉ χεῖρ ]ο Ῥου]0]18: 411 ἃΡ Απαχδρογᾶ ἴἴθπὶ 
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τϑρ]θίαβ ΓΘΥ 1 ΠΊ αἰ ΠΑ ΠῚ Πα ΘΠ ΡΠ 16 ΘΟΘΎΠΟΗΘ Θδ11-- 
ἄδπι δα αἴσθημα! 5 πὶ Ἔχ Ρο8 Οπθιμ 4116 ἐν πϑία ἢ, Αὐ- 

41 ἙΒιιον ἀ1468 ἴα 856 δα ΡΘΓΡΙΟ}18 παι! αἰ !οπθῖι οΟ ΠΡ Οϑ. 1858 

νιάδιαν, αἱ, 4 πΠῚ βου ρίμπι νἱγὶ Πα] ] πᾶ οχϑίθὶ, εἰ εἰο- 

4ιοηΠ86 ΤΟγτη8π| ΘΠ ΡΘΕ] 16 ΤΣ ἐοΐατη ᾿]δίου 8 ΟΡ 6 Χ-- 
ῬΕΘ558Π ροβίθυ 811 βουναγεὶ. 6 ὙΥγιίθηθ. Ργαϑῖ, δὰ ἀμ8]. αὐ. 

Οὐ Ρεχίοϊθ οἱ οοπϑαθί μα! πθη ᾿πέθυο 5518558 δὲ ἔμ 1556. 608 

σομ βορα]ο05 ἰδϑίϑηι αν δἰϊδπ ΑὙΙβε 468 δὲ εἰὰ8 βοϊο ἰδ ϑία. 

Ὧε 118. 4.86 ργδείθγθα δηΐθ 6] ] πὶ Ῥοὶοροηπεβίδοα πὶ οἱ 
δοοϊάογαμὲ, Π1Π1] ᾿πποία!, Νά απο 1461} βουιρίον 1η- 
οογία8, 4.1 οδἰϊδπι 46 δἰὰ8 οοπέθπίοπθ οατῃ Ῥογοὶα δἰαὰθ 

δ 5110 ἰεβίαν πὶ 80 γα ρι15 οἴεοίο Ἰοοαΐπ8 δϑῖ, Θὰ 81 

δοΐθ μοο δα ϑιμαμα 84 πη 0 5. ΒΔΓ ΘΟΠ668551586 αἸοΙὺ δ. 7.» 

πὰ οὔληΐδ 4] πᾶς 46 τ ἰδϑιππομΐα ἀεϑὶπὲ, ὁχ ρϑυπηὰ- 

ἰαίίοπα οαπὶ Ἠεγοάοίο δχρ!οαπάμμι νἱἠοίαν, οἱ 46 πο- 
αυδαῃδπι ἀἰσηαμηι εϑί. Ὀχογθι ἀπχὶ ΤΉ ββᾶπι, 6χ ἀν θ8 

ϑοϑρίθβιϊα (46 φᾷ σγθ6 υἹα. ποῖ. δα Μαγοε!!. δ. 10. οἱ 55.), 

ψαϊάδ αἰνιίεια οὐ τη δἰ]! ον ΓΟ] η85 1π ΤΠ οὶ Ροϑ8: 66 ῃ- 

τοις. (δίαγοε!!. δ. 19.) Οὐοα πιαιυποπέμι, δὶ ΠΟ ἰδ 1 

δαΐθ Ρο υ. Ῥεϊοροπ  δϑίδοι , οοΡίθ. ῬυΪ πηἶδ οἰπι8. ΠΏ Ϊ8 

1Π11586 δα]ϑ ππϑ Π 8 Θϑῖ: Π81} αὐππὶ Βεγδϑιδβ ᾿δοεάδο- 

ΥΩΟΗἾ 5 1 ἙΠγδοῖϑ τ νη] οι, ἘΠυοΥ 1468 ᾿πίευ δἰὰ8 1η- 

οοἶδα ἀποϊον 6 Ρ] ΡΠ πὶ ναἰεραὶ οἰηαθ ἴπ8 αὐὰὶ ΔῸῚ 

ταϑία!α 101 Ἔχθύσθπαι!, ΓΝ, τοῦ, 

ἘΠ απ (656 ϑ 144 πααὶὶ ΤΊπποίμθαπι, ϑεοαπθο 8 ππὸ 

861 Ρεϊορομθβδοὶ Αἰ θηῖ5. οοπηηονδίι8, ᾿ΡΊ4π6 μα6δ.1-- 

Ἰεηιίᾳ σουγορίαβ δδὲ Π, 48. Οὐἴανο δαΐθιι οἰ δά θε 1} 

ΔηπῸ δἰίευ ΑἸ δηϑία τιν ἀπκ δγαὶ [ἢ τορι οηῖθα58 ΤΉγδοῖδα 

σἱοϊηϊς (τὰ ἐπὶ Θράκης), εὐ οὕτη ο8586 ἀρὰ Ὑμαβδαΐπ 1η58-- 

14π| νεγϑαθαίαγ. ἴὰπὶ απ Β δ ϑία8 Αὐηρίηρο π ΡΌΘ μη, 

αὐ ἀπᾶπὶ αἰμηιαϊο αἴθ ΠΑΥῚ νεοϊὰ8 ΤΠᾶ50 ρδυνθῃὶδβ, 
ΟΡΡυσηαγοῖ, ἃ0 ΑἸΩΡΠΙρΟΙ 8 ἰδ Δα Χο σνοοαίαβ᾽ δϑῖ. 
64 δηϊεαυδιῃ δάνεηινοί, Βναβι 85 ἀρθεϑη οαρεναὶ. Ἐ1ο- 

ΠΘμῚ ἰδ] 8 9 4118}1.. 8] ηᾶν 65. Τ Πᾶ80 πο δα νθηϊβθεπὲ, Ρο- 

“ρἴονα ποοὶς ᾿ῳδοθα ΔΕ ΠΟ Π}} ΘΧρυρηδδβθηΐ, Ὑ Ππον 1068 .567- 
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νὰν]. ΤΥ, τοά --τογ. ΝΙΒΠΟΠΪΠ 8 ρδίγιατη ἔμσουο σο8- 

οἷὰς εδὲ Υ, 26... οἰ 8 οδ] πη 8.18, 81 Νίδτ ΘΙ Πποὸ δ. 46, 

465, Οἰδθοη ἀεπιαρορσιιδ Εἱ δθοίου ἔμ. ἀρμὰ δαπάθιῃ 

Μααν οι πὶ δ. 24. ρῥγίπιο Αθρί παῖ 86 οοπ 1856 Ιεριίαν, 
θαι ππαχίπγδτπ ρΘοιι 186 Ραγίθπι ἔοεμοΥ! εἰοά͵85856. πο 

ἰδτηθ ἢ Οὐαὶ νὶχ ροϊδδί, απ πΘαὰ6 ἴρ56. αι] πϑ πὶ Θὰ 

4ε στὸ ἀϊοαὶῖ, οἱ, 4] ργδϑίθγεα Θ8Π|ὶ οοῃιηθιηογαντ, Ἰργι0-- 

ἰὰ8 ν]ΐα 6 δἰ 15 βου] 0)" ὅ. 7.0 8ἰαεϊπι δα ϊπαπιραὶ 1} πδν τα Ἰοηὶ, 

ἴῃ. πὰ ΤἼπογἸθι σομίθ πα! Οβἰσ Δ ΟΙ510 1 ΘΧΒΙΠΠ 1 616- 

οἴη 6886, αυοα δὰ Μ|ιδβϑίαθ δ] τα ρου θυ 6 ἰμ 6116 Χ1- 

γηι8. Μυϊίο παΐπας Τίπιδθο ἢΔ65 παρδυΐ ροίϊεϑι, δἰ βογὶ- 
Ῥίονδθιῃι ποβίσα τ ἴῃ ΤΠ] 18 πὶ ραΐαὶ ἃ Ὀ11586,) 4106] ΤῊ]5118 6 Χ 

Ἠειοαοίϊ Ὠἰδίουτα πο γοιγαοίατῃ νἹἀθίγ. Ῥοια8 τη ΤΉ νὰ-- 
οἶδ 8δοαϑϑιὶ ναὶ δίας 10] πγ8 811, δἰ 6 Θχϑὰ] ψίχὶ 80 α- 

Ῥίθϑαϊδο (Μδι 6} π. δ. 25.), εἰ οἴϊο, φιοά Εἰ σομπίσογαὶ, 1 

Ἰ5118 δεῖ, υὐἱ ἀθ. θε]|]οὸ Ῥεϊοροπηεβίδοο, 4ιοα σοηβουῖθοΡα 

δἰαἰτη δὸ τηοΐο οοηϑιππονδὲ 1, 1.0 εὐ ΑἸ μΙθη865 οἱ Ρ6]ο-- 

Ῥοπηθϑίοθ ρθγοοηϊαγθίιυ, δία8 ΟΠΊΠ68 ΤῸ8 1 60 ρεϑίαϑ 

ααδιη ϑοσανα 85 πη6 οἱ νου 5816 ΘΟ ΠΟΘΟ ΓΘ βιπάθγαὶ 1, 95. 

, 26. Υῇ, 44. Οὔδε ἰδιιθη ΘΟ ρουϊΐ, θαμὰ 1110 ἰθη}-- 

Ῥοῦθ ποπά πη 6 ον 8856 δία ἴῃ ΠΙβίουδθ ἴον πηᾶπὶ γί 8- 
51586. (συντάξαν μετὰ κάλλους) οοηίγα ΜαγοΕΠ]ϊητιχη δ. 47. ἴη-- 
ἔνα ἀδηποηβίγα 8. Νάὰπι 4ποά Οἴσοσο ἀἰοὶϊξ 46 Ονδῖ, 
ΠῚ 15. ,.,.Ηῃ058. Π1|}ὈγῸ8 ἐθτη βου ρϑῖ886 ἀϊοι αν, απ απ ἃ γα ρα- 

Ὀ]1οα τϑπιοίῖτ8, δἴᾳπθ, 1ἃ χυοα ορίϊπο οὐαπθ ΑἸ ΘΗ 18 
δοοϊάδνδ βο πὶ οϑὲ., ἴπ ΘΧϑΙ πὶ Ρ]5118 δϑ8θὶ," 9 οἱ 46 
ὈΓΣΕΨΙῚ ΤΕΡᾺΠῚ ΟΟΠΒΙΡΏΔΙΙΟη6. εἰ θυα ΠΡΟΣ τ δα πηι- 
Ῥναϊίοπα 1η16]}Πσὶ νοϊαϊῖ, σϑοὶθ τηϑμϊατη, Ἐπ θιηᾳαθ, 

Ἰηϊουρτθίδιἰοπθπὶ δατγααπί σνοῦρθρα ΡΙαΐανομὶ ἴκ Τίδιὸ 
ἀε Εχδο Ρ. 588. Βεῖβκ. 'ΓΠπυογάϊάθς δὐΐθηι, ἀππα 
86 ΨΙΡΊΠΙ ΔΉ ΠῸΒ ΘΧΒΌΪ]ΘηΙ 1886 βου αὶ Ὗ, 26.,΄ Ποὺ ἰδπ|-- 
ῬΟΡΘ ῥγδθίθυϊτο 1η Ῥ δ γΊαυ γα 1886 γθοῖθ σο Πἰριασ, Ααἀδθ 

Ῥιη. Ηἴϑι. Ναῖ. ὙἼΙ, 535. Οὐἷα58 θοηοβοῖ ἀποίοσθιῃ Ῥδιι-- 

βα ηϊὰ8. Αἰτίο. οαρ. 25. δ. τι. ἀρρε]]αὶ Οϑπορίαμι. (Οἶνο- 
βίου ἔργον ἐστὶν εἰς Θουκυδίδην τὸν ᾿Ολόρου χρηστόν" ψήφισμα 
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γὰρ ἐνίκησεν Οἰνόβιος κατελϑεῖν ἐς ̓ ϑήνας Θουκυδίδην.) Οὐοά 

Ταοείατα νἱάειαν ΟἹ. ΧΟΙ͂Υ. ἃ. 2. (4. μιν. 403.), αὰπὶ 

ΔΡοΠοηΐο ΕΠ μΟ]146 ᾿πη ρα π1ῖ85 ΠῚ ὨΪΠ ΠΔ ΘΟΓΆΤΩ., 4186 1ῃ ΓΕΠῚ 

ῬυὈ]οαπι ρθοοδία ββϑϑθηΐ; ἃ Αἰπαπϊθηβδίαα. ροριΐο 46- 

ογοία οβϑϑεῖ. νῈ] εἰδὴ 181 8110 ργδϑοεάθηΐθ, 4αππὶ Ὠγ-- 

β8πᾶον Αἰμθηδ5 σϑρ ββαῖ, δἴαθιθ δχϑ δα τῇ ρϑίυαπι γτϑα]- 

γεηΐ (υἱ4. Χομορῃ. Ηβ]]εη. 1. 11, ο. 2. δ. 25.). ἴῃ αὰο 

ἴρ8ο τϑάϊτα ΤΠποΥ ἀἰά οι ΘσΟα 1886 [π51118 5] δία ,, οο]-- 
Ἰσὰ8 δχ Ῥαυβδηϊδθ ψ υθὶ8 καί οἵ δολοφονηϑέντι, ὡς κα- 

τῇει. Ι͂Ὶ χαϊθὰ8 ὡς κατῇει ΠΟΙ 5: 5! ΠΟΔΤΘ φιυιῖην ΤοαΓεΐ, 

864. φιμιπι τε ϊδ8θέ, ὨΌΡΕΙ ΠΟΏΠΘΠΊΟ Τ]}}18, 864 νϑι}8 

νεΥ 15 ἀθπηοηβίγασα βία 11. [πὸ Ῥαιβδηϊαθ 1ρ56 δΥγᾶ- 

νἱΐ, εἰ 51 414 ἴῃ πδοὸ παγγαίϊομιθ νϑυα δϑὶ, βδ8π6 Ζ0- 

Ῥυτῃ5. δρυὰ Μάγροε]]}1π, δ. 52. ΤΠ πον ἀἸἀθπὶ πιε]ϊα8. ἀἰϊχὶς 

Ζλϑόντα 8ει. ἥκοντα ἀποϑανεῖν βίᾳ. Ναμι τα} 115 ἀμ η18 ροϑβέ 

ἴῃ νῖν!8 [1886 ΤΠυασγα!άθη, δὲ Τα ρα 8118 ΔΥσ 6118 

ῬΓΟΡΑΡΙΠΙμ8. εἰ ΕΧ 60 Ῥαίοι, χυοῦ ΠΟ ΘΧ51}10 580 46- 

γάμπι ΠΙϑ. ΟΥ̓Δ] 81.180 1 ΟΥ̓ ΠΠ]6 ΠῚ γϑασεγα οοεριί. Ουοᾶ 

ἴηάδ6 1π|6]Πρίπητς, 418 1 δα δὲ φυδηι αἰ Ποο ΘΧϑ.ΠΠ 1 ΠῈ 
ἀυγνανεῦι ᾿πάϊοαὶ, δὲ ΔΙΌ ΠΗ 1 6111} τα θη ἔ8-- 

οἷϊ. Ηοο ρυϊμηυμι ἢὶ ἴῃ ργοοεμηο 1, 15. 18, ππθ ποὺ 

Ῥοβὶ σϑαυδπι βίου πὶ ΘΟΙροΟϑ πὶ 6886. σο]]ορς 1η- 

οογία5 ΤΠυΟΥ 1615. νἰᾶ86 ἃποίοι δ. 8, Λα ᾿ϑαπάθμι γοπὶ 

Ρτγοραπάδημ 4114] τ181 διιηΐ δου δ118 ξυνέγραψε 1, «. οἱ 

προέγραψα 1, 45. ϑεά πυεπιαἀπιοάιπι πὶ π1}}} ῥγοραηΐ, 

αἰ οαρ, ΧΙ], 44) εε) ἀδηποπβίγαθίπιαθ, 118 ἀγσαμηθηΐαπι 

αὖ ἰδίο βουιρίογε πϑαγραίμ τι γθίμιαἰαν 6ὸ, αυοὰ ΤΠποΥυ- 

4145 εἴαμπι Ὗ, 20. Ἔνευδαπι Αἰ ΘΠ Θηδί αι Πρ υ]μπὶ οἱ, 

οδρίοβ ἰΙόηϑοθ. ΤΠ] ΤῸ. ἃ0 ῬΙναθῖπι ΘΟΠ ΠΟ Γαἴ, δἰ(αθ 

ποὺ ὈΘ] απ ΡΕῚ ν]ρίη! βαρίεπι ΔΏΠῸ08 ἀΓΆ856. 580 Γ10 1. 

ἸθΙάοα 56 ΡῈ οἵππα 6] πὶ πίε συ 8 ΡῈ ἀδίαίθπι 5681-- 
Ῥ5 Γγαθηΐθπι (αἰσϑανόμενον τῇ ἡλικίᾳ) αἴᾳαα αἰϊοπίαμπι, αὐ 
14 δοσιιγαία σοσποβοογοὶ, ν χὶβ86 αἸοῖῖ, Οἷ Ὀΐοη. Ρ. 821. 

“Ἕνα προχειρισάμενος πόλεμον --- ---- τοῦτον ἐσπούδασεν ἀνα- 

γράψαι, ἐῤῥωμένος τε τὸ σῶμα, καὶ τὴν διάνοιαν 
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ὁγιαίνων καὶ μέχρι παντὸς αὐτοῦ βιώσας. Ἠαβαϊς 
δαΐθπι, αὐ εοάθηι Ἰοοο βἰρηϊβοαὶ, οομβι αι ἰοίπ5. Ὀ6}}1 
ἀεβουιθεμάϊ, αποά ἰαπιεα ἜΧβθα 11} πο Ροΐαϊτ : Ππᾶπ1 ποη-- 

τϊβὶ δὰ δηπαμα τι5616 Ὑ]ΟΘΒΙ Π]11ΠῚ ὈΥΙΠΙΏΠῚ ΡΟυνδηϊ:, δἷ- 
416 5 5ιθιϊε ἴα ραρηα δα Κυνὸς σῆμα οοτητηΐδ58. Ργαε.- 

ἴεν ποθ δυΐθπι ΠΠργο8 ἂς 6119 Ραϑὶοροπηθϑίαοο μ1}}}} 1116-- 
τὶβ οομϑίσπαν!ϊ, Π]8ὶ ααοά ἃ ΠΟΠΠᾺΪ]18 δἰϊδμι νψεΐι8 δρί-- 

δγαυῦπηα ἴῃ Ευσιρι ἀθιι ΘΟῊ ἔδοϊββα ρου θείαν,, φαοα Πυϊΐμ8 
οΟἸ ΘΒ υγί τη Τδριοὶ βθραϊορο ᾿ῃϑουρίατη εγαὶ. Γιθσαπίτι 
Ἠὶ σϑυβίοα! ἴῃ Αμΐμ0}. ΒΡΆΠΟΚ, ἴομι, 1, ρας. τοῦ. 1165. 

Μνᾶμα μὲν “Ἑλλὰς ἅπασ᾽ Εὐριπίδου" ὀστέα δ᾽ ἴσχει 
γῆ Μακεδών. ἧ (ἡ) γὰρ δέξατο τέρμα βίου. 

πατρὶς δ᾽ Ελλάδος “Ἑλλὰς, ᾿Αϑῆναι" πλεῖστα δὲ Μούσαις 

Ν- (Μούσας) 

τέρψας, ἔκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει. 

564] ργδοίθεγαπδηι ααοά οἰΐδια ροεία Του {1465 τη6-- 
τηον δῖαν, ᾿ο0 ΘΡΙσγδιητηα 8}11 ΤΊ ποῖ μΠ6ο., 4111 ὙΠΘΟΡΠΙ]ο 

Ἄεοπιῖοο ἐν]θαθηῖ. Οὗ, ΤΒοιη. Μ, ἴῃ νἱΐῖ, Επτὶρ. εἰ Βαι- 
168. ἴῃ 686. ἰ. 1. Ρ. 54. 1108. Ουδια δπίθπι ΤἼπογαϊ-- 
ἀ68 ἱπιρονβεοίδιι σϑὶ!]π1} ϊδίονα μι, δαὶ Ογαιίρραβ (ν]4. 
Βίοη. Η. ρᾶρ. 847.). ὙΠεοοροπιρὰβ εἰ Χεμορμομ οοῃίί-- 
πιυδναπὶ (ν]4. Νίαροα]]. δ. 46. εἰ 101] ποῖ. Ηι45.): 4υο- 
τατα ΠΙΡΤΟΓ πὶ τ 060 ἸὨϊ1Π1|, ΧΘΠΟΡΠΟΙ 18 ΗΕ] ]οηΐοα, 58.- 

Ῥθιθβδ6 οοηῃϑίαὶ. ποὰ δυΐοαι ΤΠπουἾ 465. 1ρ86. Ἠϊδίο-- 

τίατη ΠΟῚ Ῥεγἔεοϊὶ , πο 4114 ἀθ οαιιϑα δοοῖ 1556 ᾿Π]ο08-- 

Ταῦ85) αδ1 406 ἸΏ 8ο.ΊΡ 6 ηΠ60 πηοῦΐε ἀρυθρίιβ εἰ. Ἐππ 
οπΐπι νΟ] ἶ886 ἀδαὰ6 δά ἤηθπὶ [6}}} ργόρυθαϊ, βαργα νἱ-- 
ἀϊπιθ8, ἘΞ αὰο τὸπὶ δίίδο νϑγα ἰδοίδπι, εἰ ἃ Χεπορμοη- 

16, 41 Πίορεμβ 1δογίϊο (1, 11.) ἰδϑίθ δρβοοῃήϊίος ΤΠὰ- 

οὐ ἀἸἀϊ8 Πρ γο8. ἴπ Ἰμσθπλ Ῥγοία δ, Ῥαγίθηι δου χη Ορρτε8- 

881 6886) ὨΏΡΕΙ ΠΟΠΏΘΙΙΟ 8: 8ρ᾽οαί8 εθἰ. 864 αηιά 
ΤΗΒ 518. θη ΘΓ ἹΌΤΗ 6886 ροΐθϑί, αμδπ απο 6χ γοϊπηίαϊα 
τοὶ ρεγξεοιϊο ποῖ δοίαπη σοηίγα ΟἸα 11 σοαϊοιτη ποῖος 
τἱϊαίει, 868 δἰΐαια ἰοἰϊα8 δια ἰαἰ18, αὐ Θ᾿ οηγοιὶ Πα]ΐο., 



50 1, ΡΝ ΒΑΊΤΊΙΟΝΕ Οὔὐὰ ΤΗΟΟΥΘΙΡΕΒ 

ΤιοοΥΙ δἰϊοναιηχιθ πάθη ἀδά ποίαν, δὲ οὉ ἀμ ΙΔ ΩΣ βου ]-- 

Ῥίου!8 ρᾶυαπι Προ μ 8 πϑΡΓ Δ ]Οηθ Ψ]Ρ ῬΥΌΡ8, δὲ ἃ} 

110 1ρ80 βουὶρίοι 8 ἰδ αίιιβ πα χίτααθ ᾿] 5.116 δοοιαδᾶ- 

ἰᾳαν ἢ Τδη ἰδηγθνρα ᾿0Ἰοᾶνα ΠΟΡΪ8. πο ΡΪδοεῖ, δϑ 6χ- 

Ῥδυϊθαίία ἀπο} ΤΠπογ ἀἸάθμι Εἰδιονία ἱπηρογίθοιαπι γα- 

Πα 886. ΟΓ ΘΟ  πη118, ἰδ 16 4 αΘΟΓΊΓητι8, 1 πὶ Ρ6Γ ἰϑ [811 
ΔΠΠΟΡΆΠΙ 5616 ἤυϊς ταὶ ἀπῖοθ ορϑγαμῃ ἀδα]βδεῖ, 408 1ι- 
Ὠδηλ 8|18 1. 81 αύδηα αἰχί πη 8. οδυιϑϑ 5815 σγϑν 6ΠῚ 

6886 Ῥαΐϊθη18., ἥτᾶθ θυχη ἀδἰθυν μου, ἀαοπηίπιβ τἀ ἀὈ- 

βοϊνεγεῖ, αυοα ἴδηι Ῥγάθοϊαγα 1πϑεϊ που Νοῦμπθ. 81 

ποι ἱπορίμαΐο ἀβοβββίβδαῖ, οουΐθ δἰίᾳαο τηοάο 11} 018. 819 

αρίαμ Πηδθι ἀεαϊβ8εῖ, 401 πθμο τὰ ἀδδιπαμπὶ, τἰ ΠΕΠΊΟ 

ἰά ἀϊνίπαγα ροβϑιὶ ὁ Αἰααδ εἰΐϊδηλ Ῥοβίθυϊου: ρ81.8 ΘΟΥΠΙ 

ταυτὸ ΠΉ]Ππι8. Εἰ πηαία δϑῖ, 4υδη μου. ΪΝοη 80 1 ΘΏ112, 
αποά ἴδηι 8 8115 ουϑουναίυ πη δϑί, ὉΠ ηγ18. ΠΟΥ Ομ] -- 

Ῥὰ5 σατο ογδἐϊοΏθι5, 4885 ἰθηιθ ΠαΡΘΠΟῚ 886 06 ετδῦ 

ΘΡΡογ[ 88 : 5644 φαπτ ἴῃ ῬΥΙΟΤΊΡι5 φυϊπηιθ ἢν 15 ΓϑΡῸ 

Ἰοοὶ γϑρογϊδηΐϊασ, 481 ποῃ, ααπριπδαἀπιοάαμπι 1π οοὐ οἰ Βα 5 

Ουρι Ἰεσαπίαν, θ6η6. σομἰογιηδι] ἀϊοδηΐαν,, 181} ἴῃ 86 Χπ' 

ἰο, εὐ τπ]10 18 915 1 Θ6απθη 58 1 Ρ18 88.118. ΠΡ Ω 8 

δϑὲ δου! ἰΟΘΟΥΠΙ ὨΠΠΊΘΙ8, 4] ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘ ἜΡΘΓῈ ν]- 

ἀξίων, δὲ ἴῃ 4υΐθα5 ἰδηγθη σοι 065 εἰϊαπι 11, αὶ 5 Ρ]ὰ-- 

Ῥααπὶ ἐγ θα θγα ἀποίου 818 ρσὶ8. ΘΟΠϑι 6 ν 1 Π1118, 1 80γ]- 

Ρίυτα ῥῬᾶγιιη ἀρία σομβθηϊαηξ. Οὐοα αποιποῦύο ΑἰΠ 6 

ἜΧΡ Ιοᾶν 6 ΡΟβϑιτητι8, ΠΠΔΤΩ 81 Πᾶ6ο 6Χ ρϑυΐθ ἱρϑ8 50}1- 
Ῥίου:8. ν 18 6586. δίφπι πῦπο ρΡοβίγοιηδ νϑὶ ϑεργοίβηϊθηι 

(οὗ, Μίαγοο]]. δ. 44,) βου ρβϑί556,, ν 8] ποῦ 1ἰϑγαπιὶ ΟΠ σ πίθου 

ῬΘΡΙΟσΊ856, ΟἸΠΏΪΠΟ 15] [1 ΤΠ Δ ΠΠΠῚ αἰ τ ππα πὶ ΟΡΘΡὶ πο 86-- 

ΤΩ ν 1886 βίας αϊπλ5 7 Οιδη 0 διΐθπὶ ππουίαιι5 811, ἴρπο- 

ΤΑΙ] 8, 566 51 ΘΠ βθχᾶσιηἰβ βερίθμι ψ 6] οοΐο 805 Π8- 

ἴμππι δ] Πἰβίου δὴ σ 6 ΓΘ ΘΟΠΙρΡΟΠΘη 81 800 6881588, 86 δᾶπὰ 

δαΐθη ρει βοίδπάδμη παι εχίραο ἐθπιρογθ Οριι8 Πα 1886 

ΤΘρυϊανθγϊπλι8: 81 ργδθίθιθα ΠΟ ΠΕΡΙ οχθυπη8,) αυοά 

Δ106}}. δ, 80. ὁ Ργαχίρμδπθ θοοθῖ, δὰπὶ ροϑὲ ΑνΡΌμοἰ δὶ, 
4αομι Μαοθάομαμα χεροπ, ἀοοίογιι πουαϊηατα ραϊμομτι, 
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Ὁ ἴρ86 ΤΗπογάϊάθ ΠΠ4, 100. ΟΠ ΠΙΘΙΠΟΥΔΙΠΠ., 6556 ὩΘΙΟ 
ἀθθηιαι, ἀοπιατα τηογίεια, 4παῖι ΠΙοάογιβ 1. ΧΙΥ͂. ο. ὅγς 
«ἃ ΟἸ ΠΡ. ΧΟΥ. ἃ. 1. 8. ἃ. 4οο. ἃ. (ἢγ. γεΐογξ, 801 δα- 

γηϊρα οπαα Θχοϊίαϑθθ (πΐ 11}}}} ΟἸοαπιι8. 646. ΘΥΡΙ 6 Ὴ 5 

δ Ββαπᾷ οοὨϊει μη 8, 4αῖθι5 Πα νν 6 5. εαπὶ Αδίηδα εὐ -π 

Ρεϊοηϊ, 4π86. ΟἹ. ΧΟΥΙ, 1. [Ὁ], ϑαρθγβε θη ἔτι |5586. οχ 

ἯΙ. «τ, ἀδιπομβίγαγα δία 111): πο λα] πτπ ΤΘρΌΡΏ Δ θ1-- 

Τῆτι5 118 ν᾽ "18. ἀοοι15. 41 δὰ Οοἰοσιηΐα ἔδυ 8ΠππῸ8 νἱπ 

χίθ56 δἰαίμ πὶ. Νερρθηϊη5. ραν Μδγοα]] 5 δ. 5Ή, 

ἀϊοῖ!, δαὶ αἰ γα 4αϊπαυαρίπῖία 8Ή108 Πϑί ΠῚ σ 8 πὶ ἢ 11556. 
θὲ Ἰοοθ, 410 οσοιρυῖί, ᾿πίοσ νϑίουεϑ εγαὰὶ δοῃίθηίϊο. 

ΑἸΗ δηΐπὰ δαπὶ Δι 618. 411 ἴθ ΤΠ γδοῖα, 8411 ἴῃ Αθο] 

(ἴὰ Αρο]]οά. Οἤγομ. ἐθβϑὶθ δίθρδμ, ΒγΖ. 8, ν. Παρπά- 

ρῶν), 811 ἴῃ [ἰα]|1ὰ, νϑὶ ἀβοθββϑίβϑ86. γ 6] βθρι]ἑ}) 6586 
οομξθμ θυ. Οἱ, Μάγοο]], δ. 51, 8544. [ἀ]]ἀγὰ οἱ Αθο- 

Ἰίατα ρἰαπθ γϑΠοἰθηάδι 6886 ραίεῖ. ΤὨγδοίδη ρῥγδεϑίι6- 
σας ῥἰθυῖαιιθ Το  ογῈ8 Ῥγορίον δαοίουϊαΐθπι Ζορυτὶ 
οἱ Οὐδαιῖρρὶ, ΤΠυον Ια 18 δεαυδιίαπι (ον 8. ρᾶρ. 8άτ7.), 
4υὶ μδηο βεηϊεπεϊδι ργοροϑα βϑθηὶ, ϑ6ὰ Ἰοοὺβ Μᾶχοε!]!, 
δ. 55. ἀοργαναίιβ εἰ: π8πὶ ρ801]0 ἃπὶθ δ. 832. ΠΙἀγπιαπι 
ὥορυυο Ὠϊχυμπὶ Ὡδυγανὶξ σοηΐθπ 1556, Τπυονα!άδ Αἰμο- 
Πἷ8 νἱοθπῖα τπουΐα ΒῸΡ] ἴθι 6586: ὉΠ4 6 δἰϊδηι 1 Δ] 16 ΓῸ 
ἴοοο Ριὸ ἐν Θράκῃ Ιερεπάυτῃ νἹἀείυτ ἐν ᾿Αττικῇ. Ἀθ πιο- 
ὅἀο οἱ οϑιμβϑὶβ πη 18 ρυδαῖοι θα, 4πᾶ6 6 νεΡΡὈ]8 βιαίῳ ϑανάτῳ 

56 βίῳ ἀποθανεῖν (Μάτοε!}!. 1. 1.) δἴψιαβ δολοφονεῖσϑαι (Ρδι- 

8811.} ΘΟὨΏΙΪοΪ ροβϑαμΐ, Ἡ1Η1} 801 ΠΊὰ8, ΘΘρΌΪ 1 60 ΠῚ 6856 1 
Ῥαϊνία 6 Ῥαϑιιβϑαηῖδα υοηπα νου ὴ8 ΘΟ] ]Θρ υ 8, τἰϑὶ μνῆμα 

εἰΐαπι χενοτάφιον 5 σηϊῆοατε ροϑϑεῖ. 86 δεδπιβὶ Ρϑιβἃ- 
ὨΪ88. ἨΪΠ11 ργορεῖ, ἰδηιθη ἰππὶ ΟὉ ἰδδίεβ δηίεα ἐϊοίοσ, 

ἴχπι αυΐα σαῦϑα ΠΟ αἰογίαν, ον ΤΠποΥυ 1468 τη ΤΉΓα- 

οἷαι γ ΘΙ βιι:5 6888 δχΊϑι πη 8 511,9 ΡΥΟΡΑΡΠΠΟΥ ΠΟ ἷ5 

φυΐϊάεπι εὰ νἱ δῖαν δθηζεηιία, 4086 ἴῃ ρδίσια δὰ Π]ΟΥ-π 

ἐπα βἰαϊαϊ. ΒΘΡΌΪΟΓ 1 58] 6 Οἰμ8. δῖν} 6 ΘΓ δίνα 

κενοτάφιον οβἰεπάεραίων ΑἸΠΘπἶβ ρυορα ρογίαβϑ, 486 ἃ 

Ῥαιφαιία δὲ ἱποοῦίο Τμυου 9 νἱΐϊαθ βοτὶρίουο δ. 10. 
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ΜΙ 1465, ἃ Ναγοθ!] πο, ν 6] ροίτα5 οἰ5 ΠΡ 1 81115.) Πα πα 

Ἠΐς αὐτοῦ νἱἀθίυν ὃ. 17.. Με] ΡΙἀ68 ἀορε! δ ηΐαν , τα οε]6, 
εἰᾳιι6 ᾿Ἰπβου]ρία ογαπὲ νοῦθὰ βαργα ἰδ ααίδ. 

διαίατα αἰαπθ να]τ5 ΤΠ ΠΟΥ 1615 ΠΟ Ὀ]18 Ἔχ βουιρὶ 8 να- 
τοῦ! ΠΟ ποίδ 581}, ὨΪϑὶ αποα ἀρπα ΜΑτοθ πὰ δ. 54. 

Ἰοσίπιι8 ἔμ 1586 θαι σ]ΐα σορΊ Ραμ 60. οαρίϊθ νϑρο δὲ οδ- 
Ῥ1Π118 ἴῃ δουΐαπι ἀδβιπθηι 8: 8864 νε] νογῦα ργοχίμηθ 86-- 

ἀν, 486 δἰ δἰΐδιη τ ]Ἰα  Π ΘΟΡΡΟΥ8 ΠΘὈΙ [τη ΒΟ 1 Ρ 18» 

4.88 τ 41}, ΘΟ ΘῃΪθη θη ἔαΪ586 8] 5: Ποδπΐ, 88118 (ἰ0-- 

σΕΓΘ ῬΡοβϑαῃϊ, Ππᾶθο 6 σοηῃϊθοίαγα τηδρ᾽8, Πυδηι 6 ΘΟ. 18 

τοϑι 0115 ΡΓΟΘ 1886, Αἰαπθ ᾿ἰὰ οδἰΐαπι ὧδ Ἰδυ ἐπὰ 6.5, 

απι86 5 ρεγαβδί, 1] Ο  η}8. 
Ῥανιΐαυ 46 ᾿πρθηῖο οἱ τιον 118. 6115 ΒΟΥ ΡΊΟΥ 65. ΠΟΙ] 

χαυϊία ἰγαάπαηΐ, οἵ 186 τποποηΐ, ᾿ΐθιη τη ρὶβ 6Χχ ν]ϊὰ αἴαμθ 

ΒΟΥΙρΓ15. αἷμ, πα πὶ Ἔχ 8118 ἔομΠθ5. ταρϑια νἹἀδηξαν, 

ἐχοθρίο ἃναυτας (φιλοχοηματίας, φιλαργυρίας) ΟΥ̓Κ Π ὁ, 

απο Ἰρποίαβ νἱΐδ6 οἷπι8 ἀποίον δ. 7. ἴθ δπι οοπἔον!, αα]ἃ 

Αερίμθίαϑ ἔσθμονε ορργδβϑίβϑοῖ, 56 αἰ ἰδοθαπιι8, Μὰγ- 
οΟΙΠὰτὰ, 41 1086 ΤΠπυογάϊάθη Αδρίπδθ σουηπιογ μι: 

6886 1014.6 ρεοππῖδιι ἔοθπογα ΘΟ] δ 858 αἱοξ δ. 24. ἴδ πιομ 

Ποο εἱ νἱϊΐο πο ἦδγα, ᾿τη0 Ορ68 ἃ} 60 ἰσῃβθ χη 6 }1π|5 1η1-- 

Ῥεηβα8 6886 8]10] (δ. 30.) 81:5] Πα. 1; ταὶ ἰδοδαπηιδ Θέϊδ πη, 

ΑΡΒιμοπίαμι (Ρτορυ τα πᾶβ811. ᾿ὰ ΘΧΘΙΊΡ]Ο ἰδ Δ ι10}18) ΠῸΠ 

ἀηϊαδίαβ ραίαγα δἰπ5 αἰ νη δθ: οπιπαπὶ πᾶπο ΠΔΡΡΑ ΟΠ ΘΙ 

4 ΟΙονὶ ΠἸΐατα πο ΡΟ  ΠΘΓ 6 18Π| θα ρν 8 νἹΪπηὰ8. ΝΘαιιθ 
4111 δου! ρίογεβ μ8πῸ δἰὰ8 ΔΓῚ οαρ  ἀἸαΐθηι πουτπὲ, ᾿π10 τ ΠῸ 

ΟΥ̓́Θ οὐποῖΐ τποτοβ ἰαπάδπὶ, εἰ ΜΔ θ πὶ, τὰ ἤϑη μέτριον 

δΌμι ΔΡρΘΙ]δηϊ15 ὃ. 26., οομῆνπιδηϊ Ἰαἀ]οίθτη. Θθὰ ἐδ 
β'ῃ σα} 8 δα νἰγι με θι8. 8π0Ὸ ]οοῸ: ΠΏΠΟ ἔθ ΟΠ ΧΕ ΪῸ 
δἰἴψαθ [ογίαπαδ νἹοιβοι πἀπ68. ρϑΏ]ο0 δηῖθ ἀθβοῦὶρίδθ 4αδὲθ-: 

χπ5 δαπὶ δα Πἰδιονίατα 06}}} ῬΕΙοροππ 6518 01 Ομ ΒΟΟΣ Θά δι 
τηθχίπια ἰάοπεῦπι τϑἀαϊἀουϊηΐ, ραἰθίδοϊδμιι8. 

Επ᾿ του]έαγαμπι αυϊάεπη ΤΟΡΆΠΙ σοϑίδυα Πι ἔα 880. ΘΌΤΗ 

ἐδβϑίθηι οομϊδίπηι, δἰδιϊπι ἀρρᾶγτεῖ. Ναιῃ ααπηι Ὀ6]]τΣ 

ἀποίρογθῖ, ὩῸ ΠΡ. ον ογαϊ ΡῈ] οα ρᾶχαπι οαγδῺ8 δαξ Ἰαν θη 5 

αὐ 
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88 ρΌΡΙΠ6 τι ἀιοδηήαμι Ργοο ν15, 864 νἱτς, ἔην νἹ δῖ μεῖς 

θυκὶῦ ρθε: ομηπθ. μοο: 6! απ, δὲ ἀαϊάθπιν πη θπ 18. ΘΘΠρο:ς 

δἰ νεσείτϑ:. ποθ 1π| τ ϑηιοὶ 8 γΘρΊοὨ θη.8 ἀθσοῦάι, 5866} ἴνὲ 
115. Ἰρβίϑ," ἴθ 41θιι5, οεγἑα δῖαν, ἴῃ Αξιοα δέαιδ ὙἙβνδοῖα 

πδαπ6 ΟΡ πη ρου ἰδ γ 6] ἱβ ποθ"  δίθιι δίαμπθ ραπρευ δίθιαι 

Δ χεΡα5 Ὀ6Ι]1οἷ5. αἰϊθη 8... 5866 μανίην ρ86 ἀπχ ΘΧχεχοι αθμη, 

Ῥανϊμα ΘΠ 118. {πὰ σεθ8: αυδθοουῃ ἱπηο-: Ρναδεγϑαΐ, 

γ6] ᾿σθηθὲθ γε]. 8}118. πθοθβϑι λα Π1}18. Θομλποίμ8ς. πϑαιι6 

ΟὉ οἰν ἴα 15 ϑῖαϊῃ πὶ ψ6] νἹοίμ5 ᾿πορίϑηι Β 3 Ά]ΔγῈ δίαθθ ἀἰ8. 

βἰπιη]ανο εἰ ἰγυαῃ 8 δἰᾳας. ΟΡ ΙΕ ἢ ΠΟυ Ἴθι 8᾽ Δ α]ατὶ οοδοΐαθ, 

5866 ΠΥ ἴῃ Πρ σα τορΆΒΊΪοα » δἰ οἵ ορρβ,. 4888 Ῥοβϑι δαὶ, 

αἰ. αἴϊοβ, θεμθῆο 5. δἰθὶ, ἀονυϊποίθπο5. εὐ πα μεϊοβ- ἀπάθευπο 
4.8. ἀοροϊρίΘη 085 ἀρ ββισηα5. (ΝίαγοοΙ!. δ..20. Παρεῖχε: πολλὰ 
τοῖς ᾿Δ4ϑηναίων στρατιώταις καὶ τοῖς “ἀκεδαιμονίων καὶ πολ- 
λαῖς ἄλλοις. ἵνα ἀπαγγέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ συγγράφειν τὰ 
γενόμενα.) Τάδην γ68 πϑαπθ πιαϊίο ἀθηλαπὶ ἰθπιρονο ἰπέθν- 

Ἰδθοῖος οομϑίσπανιϊ, Π6. ΠΊΘΠΙΟΥ 8 1 Εἰπ8. Πἀρογεμΐ, ὨΘ4.6 
4π86 ἀηποίαν ναί, δἰ αίληι ΘΙ ον αν αἰηπ6 ἴῃ γα ϊπθη το - 

εδὶϊ: 86 ρ]αγϑθ Δ1}08 Ῥγαθίθυ! "δ. Βδ]]τ ἰρϑαι, ΘΟ 11-- 

Ῥομὶ, δἰαᾳὰθ οὐ 11 ΔΠ1Π105 56 δ 1 ογ 68 οἱ [δοίου τ οδι-- 

888 δίαιτα δνεηίιβ ἃρεγίίονα ἤθρὶ σο]μϊδ, ρυϊαϑαπδην μ}{{-- 
Ὡ]αΙ. Π]διλαι. ΟρΡΘΟῚ δ πιηονορεῖ, Ναχίηιθ δαΐθη ργοζαϊξ 

εἰ εχ ϑι πα τ, ας ἀποῦθα8 τχοά 8: ρυϊπιατα ηπΐα δῖ [89 }]-- 
ἰὰ8. οἱ εγαῖ, αἰΐδηι εἂν 4186 ῬΘ]οΟροπ 6811 ἀθ ὑθθὰ8 ρϑβὶὶβ 
ἘἈΓΏΜΠΘΙΙΘ. οΔιιϑ8 ὨΔΥτΤαθαπί, οορηοβοθῃαῖ, 4παπι. πη 
φούαμα πὶ ΤΠ νδοίδτα. νϑηϊγαπὶ δοχαηθαθ σοπβιιδίμπθ 
Ἰρεῦα αἱ ροβϑεί, ᾳμοά Αἰ μθηΐβ νεγβαμὶ ποα σομ σι σϑοῖς 

ἴασαι ααΐδ, [401] 8. Οπλπ6 ῬαΥ ται δι ππη ΘΧΌΘΓΡΒ ροίϊεγαΐ, 

ααμὰ Ραίνϊδ 6 ἃ ποι 1} }18.»γ 418} ΠΔ ρΡ8.98115, Δα Πδεο πι6- 
τοτῖα ΒΕ πμῈΠοϊου τη, αμάβυ5. Ρυ] 8 ΡῈῚ οἶνε8 δἰϊεοίι5 ογαΐ, 

ἰδ ρογαγοίιν, δοοὰ ΠΙΟΓ τ δαΐθι 118 6 311. 4}-- 

ἰὸν χυϑαάϊξα8 1ἢ ραίγ αι δυιοίου., φπδηαιδῖ νι 8, οἱ 6886. 

Θ6ἀ αὐ μαθὸ ἰθιηρουατα ορρογίπηϊίᾳ8., 18 οἰΐαπι Δ ΏΪ ΠΏ, 
ἀοίθ8. δαπὶ δα αν ναὶ, τι νον ἀἴσεσο εἰ ροϑβεὶ δὲ νϑ!]ϑὶ. 

Εναὶ εὐ νου 8118. ΘῃΙθΠ 1ϑϑιητι5 { φιλαλήϑης ΝατΡοΕΙ]. 
“ΤἼιιογά. 1. [8 
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ξ. “46.}, ἀἰᾳφαεὶ πιδηΐδηι 1ἰὰ Ἔχουλίατα μαρεθαὶ, αἴ, ῬΕΥ 

408 εἴ 4105 46 σθιιβ8 "68 Πη ρου θηίαν, οἱ ἀποηοῦο γερὰ 
ἃ [Α1515. ἀἰβοθυπθηα δβϑθηΐ, θ6Πη6 Ὠδδϑοῖ, δία 80 ΟΠ] 

5Ὸ ΡΘυ δι Ποπ οαϑθνυδῖ. 5101 ΘΪπὶ ΠΟΘΙ ΘΟΙ 81] τὴ [1886 αἴ: 
Βνπιαῖ, τὐὶ πο. πα 6. απο] αὶ δυιάιν βδεῦ, πραχθ ῥἴοαξ 

1086 46 118 ἰμαϊοαδδθῖ, 584 4] 8 1ρΡ86 ἴμεν ἔμ586ὲ, εἴ ΠΣ 
ΟΧ 8115 οοηρογία Ῥοβὲ δοοαγαίδηῃ (180 15. ΠΟ 6 ΨΈΡα 6586 
ἰμτ6Π]εχίθϑει, δὰ σομδίρηανει, 1, τ. Οὗ Ὀίοη. Η. Ρ. 855: 

(Οὐκ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων τὰς πράξεις συντυϑεὶς, 
ἀλλ οἷς μὲν αὐτὸς παρῆν, ἐξ ἐμπειρίας ᾿ ὧν δ᾽ ἀπελείῳφϑη διὰ 

τὴν φυγὴν, παρὰ. τῶν ἄριστα γιγνωσκόντων πυνϑανόμενος.) 
10] νέγο ψρῸ} 19 οαπὶ ἀΠΠΠ ΘΟ] Δ Ρὺι5 ἀΠα οατνδται 6558 ἃ πϊ- 

τιδάνογιϊς, φασι, {πὶ τόθα5 Ἰη Θ  αϊσϑδηΐ, ποῖ ὁ Δ 6 ΠῚ 

ἐς 118. ἀϊοονθηῖ, 866 δἱοαὶ φαίδαας δόνατα γε σον ἀρ αν, 

νοὶ οἰΐαπι δἰ ορα νῖ Γαο οπἱ [αν όγοι. 1. 22. Εὸ Ἰηδρὶθ 5101 

το ρίουι ἀπ χη, 01 50] τη ΔΊ θα θι565., 86 οἰΐδηι ῬΕ]Ὸ- 

Ῥοιθδῖ08 (6 ΤῈ ΡῈ15. σι 18. σοηδι]οΡε, 9 “6, (Αἀά. Ματν- 

(611. δ. 241, Ζητητέον δὲ, διὰ τί καὶ “ακεδαιμονίοις παρεῖχε 
χρήματα καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿4ϑηναίοις μύνοις διδόναι, καὶ παρ᾽ 

ἐκείνων μανθάνειν; καὶ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς 

ἄλλοις παρεῖχε" σκοπὸς γὰρ ἣν αὐτῷ, τὴν ἀλήϑειαν τῶν πρα- 

γμάτων συγγράψαι οἰ0,) Νοῆϊι6 ψὉ]ΡῚ δου πι ΟΠ 5. Ὡδατίδ 
ῬοοΙῖβ. τηᾶρπαῖη Πάθπὶ 6866 Ἰαά σαῖς: ΠΠπτπὰ Θηϊπῇ ΠΟ 6 Χ- 
Ῥίογανθ 4τπ|886 τιδυναγθπίαιν" (οὗ ἄνϑρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν 

προγεγενημένων ἀβασανίστως παρ᾽ ἀλλήλων δέχονται, εἰ ἀτα- 

χὰίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληϑείας, καὶ ἐπὶ τὰ 

ἕτοιμα μᾶλλον τρέπονται 1, 20.), νοίθτα δα μη] 811 (1, 21.) οἱ 

{Ὰ 0 11}15. 46] οί ν} (1, 22.)5 108. οππηῖα τπάϊονα οἱ 5016 Π6]- 

ἀΐονα τϑάάθνα (ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμεῖν 1, 21.. Ποο {ἸΡαϊ 

οἴΐδιι Ἠοιπόρο (1, 10.). αἴαπε ΘΒΤΉἾ10 Πΐπ15 βου ριον 8, 
σύ 6 μι 4111 ἐδ ΟΡ ΡῈ ΘΟ] αηΐ, ποίου! δι 11) ΠΙΒΙΟΥΤα 5101 

ποι πᾶσ. ὙΠ] 6 ΘΥῚ 8815 ππὰϊξ (Ὅμηρος εἴ τῷ ἱκανὸς τε- 

κμηριῶσαι 1, 9. 844. 11, 41.). 1ἴὰ πὸ Ἠδεοσοῖϊ φυϊθεξιι οἱ 
Ἰοροριδρ]ιονα μι ν τα δαιτ [ἃ ιι1556, ἰδ τὰ ΒΌΡΓα ΡΘΓΒΡΟΧΙ Π1 08. 

Ῥοια8 ἰσίτν τθ8 ᾽ρβ8α8 βδῖνο ἔδοία απδεάσμι (αὐτὰ τὰ ἔργα) 
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απ δἰπϑπιοα! βου ρίοναπι ἐδβιϊπηοη ει ἴπ ὈΡΙβοῖ8 ΓΘΡι5 
ςοπβίαοαγαπάα οθηϑβοὶ (οἵ, τεῦ. ἀν8 Ὠϊβί. ρ. 264.): δἴαψις 
ἴἰΐᾳ δεῖ ἰῇ βου θεπάο. ρΡυΟΟΘΙΏΪΟ . ΡΘΟΟΓ 818 ἰδ ΠΊ6., δἰϊδ πὶ 
δᾶ. 4υϊθιι5 'ρ86 ᾿1885 811, ᾿πόϊοῖα αἰ φαϊὰ «ΓΑ 1οπ]5. [εἶσ 
1Π|Ὸ το πφαθγα (ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς πα- 

λαιὰ εἶναι, φιιαέοηιιδ χιιΐάίδην νϑέδγα 6886 ροδϑιμπηέ ἵ, 21) 

οἵ οχ ρύδεβεμὶ ἀνθ τ δίαιται 51 4118 (6 ρυαθίθυ 8. ἴθι ρο- 

τῖθιι5 σοπὶ οί γ δὴ ἔδοϊαῖ, ΡΓΟΠ τ Π οἱ 6556 ἜΓΓΌΡΘΤΩ (Ϊ, 10.) 

ΕΒ Οὐ Ἰσίξαν βουιρίου μι 418. ποιὰ νἀ δῦ ου 511) [βίο γ]- 
ΘΑ ΠῚ ἜΧΘΓΟἾ556, Θ᾽ 5416 ΔΗ 14 1 1551Πη6 πὶ Π01} 80 πὶ ἀρὰ 

Οτδεῦοβ, ᾿βεή εἰΐαπι 8 σε 08. ΡΟρ ΪοΟΒβ. σομ θη Ρ Δαν 

Ἔχ ρίαν εϑϑεῦ ΤΙἀδιπηθ 60 τηδρὶ8 ἰδ ἀδη.8 οδὲ, 400 

ταδσὶβ πᾶθς σορίίϑη] γαῖϊο 118, Πα] 5. ν χὶῖ, ἰθιαρουῖθισ 
Ομ γαυα ογαῖ: ὑπη6 πο 6 δηΐα ΘΠ 4156 118} 1 80} 1- 

Ῥβὶὲ, ποαὰδ 4] ΡῈ ἰΟΠσιη ΘΠ! ρΡ0}}8 8ραῖΠπιπὶ βθουτὶ δι ηξ, 

ἰβαϊϊ5 εἴα ἀθϑιϊπιανιπὲ νοὶ ἰμηἰἰανὶ αϑὶ 8181, ΟΝ. Ονθιζου, 
1.1. Ρ. 2οὅ. 'Ταϊεη βου ρίογθιι Ὁ ἵγὰ δὲ βίπαϊο ἴῃ αἰἕθν- 
αἰνο8 Δ] 16 μσ πὴ ἔπι856, ἔμο 6 Ἔχβρθοίαθίπα8. 566 δὰ γ ἴΐαᾳ 
Ἔχοϑ! αἱ, πὲ ραποὶ εππὶ δεαιθηΐ, ΠᾺ}}8 σα ρογθῖ, (9 
ταὶ τηδηϊξεϑί αι ἐπα οἰ γα. ΠᾺΡ ιαιι8. δἰϑίϊπι ἴῃ ῬΓΟΟΘΙΠΪΟ. 

Νὴ {απ 8}1}1 οὔλπ 68 αυϑθοὶ βου ρίογοϑ ΔΗ} 41851η188 Γ68 
ῬΟΡΌΪαΡ τι πὰ ΒΟΥ πὶ ΤΡ πὶ ἰὼ πιοάύαι δα χίδϑοης δία 6 

οΥὐπαβϑϑεηΐ, ΤΟΥ 1465 5018 ποὰ ἀπ α νι ργοβίθν, ανδθ- 

608 οἰΐπι ρἰγαΐϊοαπι ἔεοϊβ86 οἰ ἃ θυ θα Ὶ5 ΟΠ ΠἾ 10. Π1}}1] (18-- 

ΟΓΈΡα886., ΘΟΓΆΠΊ4Π6 168 ΟΠὨΊη68, εἰϊα πὶ Ὁ 61] ἃ ρόδα π1}}-- 

ἰὰπὶ ἀεδεαηπίαία, ἰοπαΐα δἰαπ6 ν ]ἶα ἔ185586. Πα Πᾶθο ρϑαοα 
οαρίἑα απ αι 85 πη ατὰ ΟΥϑθοῖαα βίαι πὰ τ 6]118 θρίησαηξ, 

ἥσατα 4686 τεϊϊᾳ] βου ρίονεβ ᾿πίθσν 8. γνοἠ πα ἢ θι18 46 60 
ἐχροϑαθραπί. Ουοί υδπίϊ οϊθ απ δἰῖ, εἰ ααδηίορογΘ 
μοῦ οοπαῖα ΤΗμποΥ 1468 πη ἶθ8 648] 1118. 8 ΡΟ. ΙΟΡΘΙΙ 
86 οβίεπαενῖε, ἔδοι 6 Τα 6] Πρθπιι8., δὶ πο 80] πὶ ̓ π ΤΘΡι9 

ἀἷα Ῥυδθίθυ 5 εἰ ἔα θ]οϑ6 πᾶν αὶϊθ ν ασα ἀΠΠ101118 οορηοϑοὶ 

ἀυδπι ἰπ Ργδδβθηιὶθιι5., 86 Ποο οἰΐδηι Ρ]Θυ Ι84 16 Οτδεοὶϑ, 

τῈ8 ΟἸϊπὶ ἃ 86 σϑεΐαϑ 86π1|ρ6)" δου δα θ8, νᾶ]ὰθ α18ρ11- 
οὐΐδ56 εἰ {πιο δουὶ ρου! ποιηθη φιλοβαρβάρου ἀρὰ ποπημ}- 

ΟΡ 



δ᾽ 11. ΠΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟὔΑ ΤΗΌΟΥΡΙΘῈΒ 

105 σομ ΟῚ 8586 τπϑιηϊ που  πῖ18. 8566 1660 εἰΐατα οχ πο ὑγὸ-- 
οϑμιῖο Ῥγδθϑίδη 1βδιπηαια ΠΟ αἰ α18. Ἰηρθπῖαμν. τπάχίμηθ 

δἴποεγθ ἴᾳτα ἐπαϊσαῖαν. ΟἽ. Ενθυβ 46 Ῥγόοθηι, ὙΠΟ. Ῥ. 
10. Οὐδ δ πιο Ὧ1η δαξθπι 11 1155 4πᾶ6 δηΐθ δἰ 58. ὑθη1-- 

Ροτὰ δνθηθυδηϊ, Ογϑθοοῦβ ῥτᾶθ ῬΑΥθΑ}18 Πθη ΘχίοἹ]:,΄ ἰζὰ 
1χ θ6|1ο ῬεΙοροπηθβϑῖαοο ὨΘ 486 ΑἰγεπΙθμϑίτιαι παι. ῬΕΪο-- 

Ῥομπαβίογα τι σα ρΙτι5 6ϑὲ. (υδηαίδμι Θηΐ ἢ} “1π| οχϑὶ- 

ἤππι δα τηϊϑουδηΐ, 406 Δ1105 τηθ]ΐο8. πον, τὶ οοὐ-- 

ἴσα ρῬδίγατα δάδο διὰ οαροΓθΐ, 086 Π6 80. θη ο 4}]-- 

ἅδη δουαμπι μΠομόγθι ᾿αθάθρθ ν ]αῖν.. Βεαραρμαὶ 4! 46 πὶ 
αοάαιπμηοο Ἰποογ[ι8 νΊ 8 οἰ 18 δουῖρίον . 4., ἀἰσδη8: 

Δοκεῖ πολλὰ χαρίζεσϑαι μὲν «“Δακεδαιμονίοις, κατηγορεῖν ᾿ δὲ 

᾿Αϑηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. Κορινθίων (γὰρ) 

κατηγορούντων, ἢ «Δακεδαιμονίων μεμφομένων, ἢ Πῆιτυλη- 

ναίων αἰτιωμένων, πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς ᾿Αττικοῖς ἐῤ- 
δύη" καὶ τὰς μὲν νίκας τὰς “ακωνικὰς ἐξῆρε τῷ λόγῳ, τὰς 

δὲ ξυμφορὰς ηὔξησε τὰς ᾿Αττικὰς, ὕπου καὶ τὼς ἐν Συκελίᾳ. 

564 πᾶεο ουιηΐα ρίϑηθ βοῖα. Νδιῃ οἱ Αἰ μπϑηϊθηβίαμῃ Ἰηΐα- 

δ απ ἴῃ 800 105 ππρουίαπι εἰ ἀναυ ἐϑτη γαρυ δ Θη 1, δὲ Τὰ 6 

ος [δοϊ!; ποὸ ἰδοδῖ δου ν᾽ τ αὐθ5, ἢ [88 1 ΟΥΑΙ ΟΕ 

απ ῦν! Ῥον 115, αἰᾳαθ 1 ονδι 5 ἰδσαϊουα αι ΑἰΠ6-- 

πἰδηβίαμα 1. 1. οἱ 1. Ὑ]. βρίεπαϊάςε Ἔἐχουπαὶ; πεὸ [8δοδάδθ- 

ΠΟΙ 5 πιαρὶ8 ρϑγοῖϊῖ, 56 ποθ ἀρρϑὶὶαί βοοογἄάθβ, ἰθηῖοβ, 

ἱπιρουῖξοβ., ΡΥΙΒΟΔΓΠΙ ΤΟΙ ΠῚ Π]Π118 δἰ Ἰο805 1, 69 --- 71.» 

ἀΙ ο1Π65 δοοαδϑὰ αἰαὰθ ΠΟΘ Ρ (8168 ἴ,. σσ, τ44., 5 Βρ1 οοδ05 

1, 859.5 πιογοβοβ δίαθ οὐ] 18 τπο]θϑίοβ 1], 57., δαροτ- 

δἰ 10805 (Π, 89.), 414 486 δουαμα στα οἷ ρϑοσαίδ, πα πε-- 

Γαπάδαι Ἠοϊοίδγαμι οαθάίθιῃ ΕΥ̓, ὅο., Ρϑδβίπι χεσθηῃβϑί. 
Οὐιοα 5ἱ νοὶ] πιΐμτι8 5886 }06 ψ6] τιῖπι18 Δρευίθ ἤ᾿, οατιδα ἴῃ 
δοὸ φαδογοηάα 688, απο ἰθιηροῦΘ Ρ6}} ῬΘΙΟΡ Ομ Εβ]δοὶ 1.8-- 
τεἀδοιιοηῖ τπΐππβ Πα δτη ΑἰΠΘΠΙΘ 585 ΘΟΥΓ ΠῚ Θρδη ,, οἱ ἰὰ 

δοοἷοβ Ρ]θυαπιαιιθ πιο ἀν Ἰομθ πὶ ἃἰατιθ ἀθ απ θια ΡυοΡᾶ- 

βαῃϊ. ΟἿ, Θαῖ]. Μέπιοϊνδ Ρ. 17. 8464. ᾿χίμ]]586. δυΐθι 
ῬΤΠαογαϊάεηι 1 Δοθαἀδθμοηϊον πὶ σ]οίου 88, ἀμ] ϑιλΑγῈ 

πϑῖμθ Ῥοββὶῖ: βϑὰ χπαῖα, ητιδθ ραϑϑὶ βιπε, πὶ οἰδάθι δὰ 



ὶ 
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ΞΡ δοίου τα 1Π 5.181, ἀθαὰθ ἀΠἸσθηΐθν ἀ6βουθ. ΑἸΠ6- 
ΠΤΟΠ5 1 ΠῚ ΨΈΓῸ οΟΔ] γα! δίθηη, αυδηι 1π ΘΊΟΙ]Π1ἃ Δοσορθυτηΐ, 
πῸπ ΘΧορσογαίά πὶ ἃ ΕῸ 6588, 8] ΠΟΥ ΠῚ ΒΟΥ ρίογσα ἠοοοϑί 

οΟΥϑθηδα8. 51 δαΐθηι Ππυϊο ᾿ποουὲθ να ΤΉΠΟΥ 1618. δτ|- 

οἰοΥἹ ἢἤσδεβ ΠΌΘΟΥ ποῖ μοίεϑὲ, 4απηι ἀθοἰα5 ἴῃ ΑἸ ΠΘη 16 π- 

565 ἸΡδοση 18 ἸΟΘ.Ι ΤΥ, ὙΠ] η115 δἰ]8πὶ πᾶποὸ Πάει ροβίῃ]8- 

ΒὴΠ Πίομν 5.5, 5] Ρ- σγζά. τηϑιιοσαὶ Τ πον 1618 διάϑεσιν τῇ 

πατρίδι τῆς φυγῆς μνησικακοῦσαν Εἴ Ρ. 930. 51Π}}|ὰ τΤΘρ6- 

ἐξ, Ηϊο δαϊτ ποῖ 50} π|π| ἀΥστ πηδπΐα πο Ργυοΐα] , 56 510 
ἴρ86. στερυρηδῖ, Π0Π|Π| Ρ.᾿ 824. 54. οἵπηὶ ᾿ην] ἴα οἱ δα ]4- 

ἰίοπα ΤΠπουἀ!ἀθτη ΑΡ5 ΕΠ 1586. αἰσαὶ, Ἰ4 πὲ Ρ] αν τι5 ρϑυ- 

δεααδίατ αἴαπθ ΘΧΘΠΊΡ 18. 1Ππϑίγεῖ. Οὐοντπι ἰδιπθη 14, 
᾿ ηυοα τηδχίπιθ ΡΟΥΒΡΙ Θατη γα, ῬΥΔΘίθυυη 511. ἘΣ ΧΘΙΠ ΠῚ 
δΠΪπ 511 ΤΠΌΟΥ α1((65 του τίον, δε τα αὐ ΠΌ]]8 πὶ ἴῃ 416 Ππ|-- 

αὔδπὶ δοοιβαιίίοπθια δα αΐ, ̓ πηαἱξ : πὸ αὶ δἰτι8 ἀπο ὉΤῈ 5 

ἔπεγαπὶ, αἰδοῖ ἀρὰ ΑἸΠΘμ 6 η865 εἰ ΒΥ ϑ ἃ 5 Τηἴον 1 66-- 
ἀαδυποηΐοβ, Ἔχ 115 ἤησ Ῥυϑεοαγο ἰδπαὶ ΤΥ, δ1.. οἱ Ὁ}1-- 

4πὸ σίγα [ΟΥ̓ ἰ5ϑί τα πὰ δὲ βΈ ΓΘ 1551] ΠΥ ΠΟ 18 ῬΓΟΡΌΠΙΙ: 

1Ππιπ δαΐθπι αππὶ δὲ ν 15 ΠῚ, 56. οἱ στεριι5, ἡτ85 δ εὸ 
πᾶργαῖ, ΤΠΠΠ5 ΘΟ ΠΊΘηΠδἰ, 581 ΟἿ οαῦδα [αοϊαγῃ αἸοΙς 

ΜΑΡΟΟΠ πὰ δ. 46., ἱπΠπινίοβιι8 ρτοϊεοίο ἰπ ῬΠυον ἀἀθηι 
ποϑίγα μη δδἴ; ἋῸΣ ΠῚ] Αὰα [6οὐῖ.,. “πα 4ποή τὸ8 ᾿ρϑα 
ρῬοϑβίυ!αραῖ, αὐ 6χ Αὐ]βίορ απ οἱ 8}118 δου! ρέου 5 πο 15- 

β' πα Δ δῖ. ΟἸΔΙΠΟΌΓΕΙΙ 4110] δ. 56, ἄρτια ἴρϑαιη Ματοε]], 
οχϑίδηξς νοῦθα: “Εργαφε δ᾽ οὐδ᾽ οὕτω μνησικακῶν τοῖς ᾿Α49ϑη- 

ναίοις --- εἴγε οὔτε Κλέων παρ᾽ αὐτῷ, οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς 

συμφορᾶς αἴτιος, ἀπέλαυσε λοιδορίας, ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως 

ὀργιξομένου. 864 ταγϑιδ ξαπάαταθηΐὸ ἀδβε ἀϊατη φοα ἀρυά 
ατοΘ}}. δ. 1δ. ἔνα Ηδυπιίρριιθ, ψποηίδπι ἃ Ῥ δ δι γα 1415 
σϑηὰβ ἀσχουῖς ΤῊποΟΥ 68, ἰηνίάευα οπηὶ Ηδγιηοάϊο ἂΐ- 
486 ΑΥἰοἰοσίξοπὶ, ἀϊοθηΐθπι, ποι ἔηϊ588 δὸς ἐγγδηηίοίδθ, 
564 εἰΐαταη Ἡδγοάοίι5 1, 1. ο. 1253. βου θιῦ: Τὰς ᾿Αϑήνας 
οὗτον (οἵ ᾿Δλκμαιωνίδοι) ἔσαν οἵ ἐλευϑερώσαντες πολλῷ μᾶλ- 

λον ἤπερ “Αρμόδιός τε' καὶ ᾿Αριστογείτων, ὡς ἐγὼ κρίνω οἵ 

μὲν γὰρ ἐξηγρίωσαν τοὺς λοιποὺς Πεισιστρατιδέων “Ιππαρχον 



50 1. ΡῈ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΑ ΤΗΠΟΥΡΙΒΕΒ 

ἀπολτείναντες, οὐδέ τι μᾶλλον ἔπαυσαν τοὺς λοιποὺς τυραν- 

γεύοντας. ᾿Αλπμαιωνίδαι δὲ εἰς, Εἰ ααο ΤΗμοΥ 465 ΡῚ- 
βἰδίγα 1415 σορηδίμβ. [α 556 εἰοϊϊαν, π6 νου ϑίμ}}]6. απ] 61} 

6588.) 181 ΒΏΡΥΘ "ΠΟ Π] 1 αδί, Ηΐο σεγοὸ δἰϊδηι οομλπια- 

τον ππτη., ἰμ]8565.. 41 ΤῊ πογάϊάθγῃ. ΠΕ ΏΠ 158. 66. τη 8}15 
δἰἴηιιθ {υ]ϑ θτι5 τ ἰ)15. 4πϑ (6 ψ" αὐ θοη]8 ἄρ θ γα Θ0ῃ- 

ἰεηπθεγοπί, 864 ἀυοιηοῦο τ65 ἰδθίαθ θοῦ ροίεϑὲ, 8ὶ 
Ὠ1}1] ἔεσα νεῖ, 46 4ὰο δα πηοάσχῃ Ἰαοίογ5 Ὁ Ναμα νο]ὰ- 

1η1|5. ΘῈ ΠῚ ἰ6}16 οΘοηπηροιο Νδϑηι 81 οοριἰ85 Ὁ] ] 1 αἱρο-- 

ΟἸ551 1111, 1η 40 ατεαθοὶ οοπίγα αταθοοβ ρασπαραπὶ, θᾶτ- 

ῬΑ αὐ αἰνόβαὰς Ῥϑυ]αϊ! Ορρυηθποβ δ ποθθϑηΐαγ, 

Ῥυ] μουν 8 6. ἀγθ65. ἐπ πἀὰ8 δνευιοθαμπίμν, 56 ΠΟ Π]θιι5 
Ἰὼ οἷν ἰδ 1018 Οὐ ἐ5 ραν θηί68 8 Πρ 6} 15 οοοϊ δ ραμίων ({Π|,.81,), 

ΒῈΡΡΊΙΟο5. 80 8.18 δου πιὶ δα τπογίθιη ΓΑΡΙἜ θδι 1, ΟΥ̓ Π]ΠῸ 

ΟἸΠ1168 εἰἰνίπδα δία αθ Πυσπδηδδ ἰ6σθ5 σομίθπηπερδηίον (11, 
ὃ5, 11, 53.}: φαϊά 101 ν!465, αυοα Θχ μιαροὶ νἱγαϊπ ραἰγῖας 
οὐ νἱρίμ!15. διηδπίθπι ἡ (α]ρᾶ Ἰριϊαν δι ρον αἴ: ἰδί ΟΡ ΠῚ 
εδὶ, πο ΤΠΠΟΥ Ἰ15.,. 51 1Π δἰ 5 Πἰβίουῖα πομ 1] 186. ΤῈ5 
Ἰμσαπάδα στερογιαπίαν, Νϑη 1ρ86 βθνϑι8 ασϊάθπι ζυϊΐ, 
αἰ ἀεοοὺ ψΊΓΟ5 ῬγΟΡΟΒ. ἰδ 1 156 }}]5 ἐθηρου θι5 νἹναπί68, 
ὨΘ406 ἰαηηθη ᾿πΙ4 18 1Π ΠΟΙ η68. Νϑμ 5] ΠΠΠ], ὅ5. 5ογ1- 
ὈΠ. Καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, 

γιγνύμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνϑρώ- 

πῶν ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, 

ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνταν 5. τ. λ.» 

Ὡσ ἴον αἰχιῖ, φαρά Ἰλ0η νΘΡΏΠῚ 5.7 

δίαϊ τριΐαν δοηϊθηία., Πα απ6 σταιϊαη 1 Αἰ ΘΓ ΤῸ5 Π6- 
46 οὐἀϊμηη δὰΐ δου δι σδάθγθ ἴῃ ποβίν 1 ΒΟΓΙρΡ ΘΓ ΘΠ. 

566 Βἴο νϑυι δ ῖς ΠΟΥ 1ἰα ἀδπιατα 14, ἀπο ναϊὲ, οἰποϊοὶ, 
δὶ θυ ἸΔΘΩΙΟΙΪ ΘΟΙΠΘ., νΑΡΙΔΡ ΠῚ ΤΘΡΌΙ σΟΡΏΪ ΠΟ, οὗ 11- 
θόγΆ ον ααϊίαηα βθηβῃ5 δ αναπὶ, Οὐδ πθυπηὶ 88πῸ ἴπ 
“ΓΒ ΏοΥ 4146, Ναι αἱ ταϊῖο, 4 νείθνθπι ατγδεοογαμα Ηἰἷ- 
διου τα Ρεγβοιραἰδῖῃβ οϑὶ, 48 Θαϊιδᾶ8. 8611} ΡοΙορομπ βίϑοὶ 

Ἔχρομεί, (08 6 ῬΟΡα]15 δἰ ν1 18 ῬΓΙΠΟΙρΡΙΡ 5 τπαϊοαί, πᾶ 

ἀπ! Ὁ} 5 ἀραὶ (νον γαθοβ δἰ δε σαν οπιηΐπ πὶ ̓π4 016 ΠῚ 



᾿ΑΒΟΌΜΕΝΤΌΝ 500Μ ΤΒΑΟΤΑΥΤ. 89. 

«ἰδϑουῖθιξ, δἰααθ ἰα βθχοθιία, δῦ δίαπα 880 116. ἰμ61-- 
εἴαπι ργοάμππέ: 1ἰ8 δαί 1118, 4186 46 ἀπ|14 15 στδεοο- 

γαΠΙ ΓΘΡ8 οἱ 1} Ῥ.ΟΟΘΙΏ1Ο δἰ ΡΆ551Π| ΕΟ Ρυΐπιο. δίῃ 
οἰϊατ βθδοθηο δὲ βϑοχίο ἐγδαϊξ, θα πὶ αγάθοδθ Δ 4 1 15 

Τηδ ΧΙ 6. ΣΠΔΙΌ {τ|1886, δία Ρυ θορόν. ροδίδι 

εἰ δἰϊουτιπ βου ρίου μη, τιἰ ΗἨοΙμθυῖ, δοῦν Ροείαγυ τ 
(ΗΙ, 29.). Ἠεγοάοίὶ, Ηδ]] Δηοῖ, 4πὸ8 νεἰ πουμ!πηδῖ ν] 4]}10Ὸ 

ταοίίο ᾿ηηξ, ον 8815 εἰΐϑυυ Απίιοομ! ϑγγϑοιδαιὶ (νι. 

ΘΟΕ εν. ἀς βία εἰ οὐἱσίηθ ὅγγας. ρ. 1Χ. 544.), ΠΡ γὸβ 16- 
δῖ586; 16 4αὰδ6 ἐ6 ΤἊνδοῖαθ, δίο δα αἰαπθ Αοδυ Δ ]Δ6 

εἰ 5101 86 Ρορ 5 (1. 11. 1. ΠΙ. ἢ ΥἹ. 1511.) δουῖθι, δαὶ 

δἰζπι τα οἱ πϑέμ 8} ἐθυ Δ ΠΤ Ἰπ νΘδίΐσαγθ δἰ θα 1556 4186 ἐδ 

ο᾿ϑίἴομα ΡΙαίαδαναμ (1. 11.) δὲ ραρηὶθ ἴῃ δια 4} 5486 
τ 15 6 }11018 Ὠαγγαῖ. δ. (18. ΠΏ] 118 18. Ρ ΘΙ 155: ΠῚ} [0.1588 ; 

4088 46 ρΡεβιΠθηια Αἰ οα ναϑίϑηϊθ αἴαπια 118 ΓΘ .8., ἤτι86 

ἴμπο Ρ]ΘΡΊϑα6 ἀθουιι πη. 81 ΠΡ.Ϊ Αγ 6. ΠΠΠ16 ἢ ΡοΡ θη θγα νἹά6- 
Βαπίωαν, 5Θῃ 1, σΟΥ ΡΟΓΡῚ8 Πα πιδη1 βἰγ οί τ, 8 Π1η1ὶ1 1η60-- 

16πὶ οἱ σοῦ πδίανα μι. απδηίαπι ααϊάδια απ ᾿Ιοδραΐ, 
1Π64 18] νἰ5888 ἀοσθηΐ. 1}. Ῥοβίγεμηο, “.ΟΠἾ ΠῚ 8ῈΡ ΕΓΒ 1{1- 

Ομ8, τϑοϊαπιὶ 1 οἰ ΠῚ ΧῚΠ16. ἱπ ρα! θη 8, ΟΡ ΘῺ 
Ὁ εο ργορυϊβδαὶ, εἰμβαιαθ 1Π 6 υ ] Ιου ΘΠ 86 η 8: αἰ ΘοἸαν δαί, 
Ῥϑῦϊο εἰ {π|8. 80 05ϊϑέθ πα απ. (ὐοηδιδυαηία ρίαν, 488 

46 οὐδοῸ} 18. ν δ οι }}18 δία ΓΘ θ18. 1π150}} 15. δον 1} 11, ΠΠ0- 

Ταπι Φυδπα απ ταϊ ]α δἰ ραηίαν Π{, ὃ., ἰδηιθι δὲ ΓαΓῸ 

γπθη Ομ δι [8401}, δὲ ΔΙ] οὐ 168 ΠΟ 51Π6 ΤΕΡΓΕ ΠΕ Π510 118 

ποία. Νδιῃ 11, δά. ροβίφιδιη νειϑαηι ἀρροβαϊξ, “ἋἪξει 
Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ, οδίεπαϊς Δα σαϊία- 

ἴδ ΟΥ̓ΔΟΏ]ΟΥ απ 60, 406 4111 ποῖ λοιμόν, 56ε] λιμόν ἃ ν6- 
(ον 1} 5 εἸοί πὶ 6556 ρα ϊανθυϊαΐ, αἰαᾳὰς ἔπι ρεγρὶϊ: ᾿Ενί- 

κῆσε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λοιμὸν εἰρῆσϑαν" οἵ γὰρ ἄν- 
ϑρῶωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο" ἣν δέ γε, οἶμαι, 
ποτὲ ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος, καὶ ξυμ- 

βῇ γενέσϑαι λιμὸν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ἄσονται. ΟἿ, 1,21. 

Οὐδπι ἀιαθῖσαα δἰπὲ ογαοαΐα, ἴδηὶ 1, 126. ᾿ἱπου]θηίο 6Χ-- 

Εἰ ρ᾽ο ἀθοϊαγανιί, Οαυπι δυΐεπι ἀθι5 Ῥ νι ΐοιι5. οἰἴζαϊι5 
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Θϑβεὶ, Τὸ Πελασγιλὸν ἀργὸν ἄμεινον, αἰᾳιιθ ΑΙΠ ΘΗ 6865 ἰάθο, 

ιαοα ἢ ΠΟ Ἰη118 πο ἰδηρίμπιαι 1 Πα ν εσαηΐ, οα]ϑιη]-- 

ἰδίθβ αὐ Ὁὶ ἀοο 1888 ραίανοηϊ, ἘΠπογα465, ᾿Εμοί, ᾿πααῖῖ, 

δοκεῖ τὸ μαντεῖον τοὐναντίον. ξυμβῆναι ἢ προςεδέχοντο᾽ οὐ γὰρ 

διὰ τὴν παράνομον ἐνοίκησιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσϑαι τῇ πόλει, 

ἀλλὰ διὰ τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκήσεως. 11, 1γ. ἘΠΚΎ, 

26. 115... 4] 6Χ να ]01}}118. Δ] Ὸ1| αἰ Πυ πταϑδθηΐ, τα ΠΟ, 

αυοά Ῥει τι Ῥαὶορουθβϑίδοα μη βορίεπὶ δὲ νἱρίπι δηποὸ8 
ἀπγαδδοὶ, οογίο δνθηῖ586. (τοῖς ἀπὸ χρησμῶν τι ἰσχυρισαμέ- 
νοῖς μόνον δὴ τοῦτο ἐχυρῶς ξυμβάν) Ῥγομπμπ αι. Τάχα μὰν: 

τικήν τε καὶ χρησμοὺς μετ ἐλπίδων λυμαίνεσθαι αἷς Ὗ, 108. 

Θεμίαας ΜΠ, 1. νϑίθς αἰατιθ Δ ΡῸ Ἐ8 (χρησμολόγους καὶ 

μάντεις) Αἰμαδηΐθηβοθ ἔδδίμιτα. ΘΧρθ ἢ] 0 Π18. 5: ΟΠ. 888- 
οορίδθ. οχ τ Π} ΒΡΘΓΑΡΕ 11881886, Ἰάθοαπα σὲ 1 [6] οἱ ἔδυ 
δεϑία ᾿πν]βοβ [1586 80} 1} ΡΟρΡ]ο, Οαμπ δαΐθηι ρεδι1-- 

Ἰεμίϊα ΑἰΠ θη 5 Ἰηναβιϑϑθῦ, που. 41|1 δαπὶ 8} ΑΡοΙΠπ6 

᾿πι λΐϑβα ηι 8. δ [Ραγθαϊα,. 41 απ] θι ἱπδπηΐθ μο]ο 1[.8- 
ΟΘἀ Δ ΘΠΟΏ118 58 Δα που δ ἢ ἔου 8 ῬΡΟ 81586ε} 1, χ18.11, 54ά.: 

56 Τ Ππογ 1465 46 οϑ515 ΠΌϊΠ5 πιον Ὁ πο δια δὲ (611 

οΟΡ δ δθη θη 81 ἔΈΥΓΘ, 584. οὐ απὶ οὐχ 1η Αἰ ΠΙορίὰ ογο- 

4 Π, 48. Οὕδδ δυΐδι 6χ δῃί1ηι15 ἰδ ρον Ριι5 6. 61 85- 

Π1ΟὉ] το }}}18, 416 ἔθυγνϑα τποίῖθ8, 80115 ἀδἰθοί 5. αἴατιιθ 

5110 115. Θν θη 18. ῬΘΥ ΙΕ θην, Θὰ ΤΘΙῸ ΓῈ ρ88. ΘΟΙΏΡΤΟ- 

Ὀαΐα (ἔργῳ σπαννώτερον βεβαιούμενα) 1, 45. ραίαι. Οαδη- 
48 ψ ΘΙῸ 0146 1πὶ ̓ ἃ5 γῈ8 πᾶ οὕ 6110 ῬϑΙοροηη. ἰμνἃ- 

5185888 50} 1010, 60 πο να] ἀροίαι απ δ οὖ 1 δ. ΠΤ 

ΘΑΡ αι ΟΠ ποο 6110 πΘΧτ ἢ ΡΡΌΡᾶΓ 6, 8664 πποῦο εὐτηο-- 

ΠΘΡ6 Ἰδοίοσβϑ. 4πο] ἰδηρι8 Οὐ Τ68. Ὀ6]}1685 ἃἰ4 6 θυ ατ 

ΡΠ σαντα. σοτηγητ 10 1168.. 16 η1 οἰΐαπι οἷ» Ἰη 50} 18 πᾶ-- 

ἴανδα δνεηίδ ἰοσία Γου 8. τη ΘΠ ον 0116 ἔα1556. οσδηὶ μος 

68, 446. 4101 16 ]οαὶ, αι ποῃ Ἀ58ΘὨ {Π} 115, 4] γ6- 

ΤΠ Ταἰασαν απ Ῥυοή σία 101 τορθυίθραηὶ ἢ, 8,, 56 ἰρ88ε 

παι οὔϑοαγο δα ΘΧ σομῃβίϑῃ  θιι8. πδίανϑθ - Ἰθοῖρθα8. τϑ- 

ῬΘΙΠ,, αἴαιιθ δοΐθηι ποόνὰθ ἴππ88 80} πὲ ἰθιρονε ἀθ ἤρου 

ῬΌ556 1Π, “48. εἴ τᾶν ῖβ ̓ π Π] ΟΠ ΟΧ ἴθυγϑθ σαοία 6χ- 
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Ρ]οαμαπλ. 6856 ΠῚ, 80. δἰαίαϊ. Ααα6 εοἰΐδμι Ἰοοιη 46 
ἡ Ζαπεθ ἀθιααϊο Ὑ11, 50... χπα ΧΙ] Π16 ΤΠ ΘΠΙΟΥ 116 ΟὟ δᾶ, 

αυδο ῬΙα αν Ομ 5. 5οΥ 1 ΝΝΊΟ, ον. 25,9 τἴδῖπ 486 ἀ6᾽ ἐομπῖ}}- 
Ῥὰ5 ὙΠ, .σχ9. Θχρομιπίαν, Τα οἰ αι ΤΘ ΡῈ. ΒΕ]Π1οἷ8. εἰ οἱ- 
ψΠΡε5. ἀδοβϑ᾽ ΠῸΠ ἱπητη)ϑοδὶ, πθὸ ἰοαυϊαν 46 δου ψὰ} 
ἱπν!14 νῈ] ἔανογθ, αὐ Ἠουοδοΐαϑ, 866 οἴπῆϊα 6 Χ ΠΟΠΊΪ-- 

Ἠππὶ Ἰρβοσατα νοϊπηίαίθ δἰαπθ ΘΟΠ51}15 ἀογῖναι. Αὐἀᾶ, 
Οὔειζ. Τίμιο. οἱ Ηογοῦ: Ρ. 45, 3844. Νὸπ ΑὈΠοΥγοὶ ᾿σιϊαν ἃ 
γον 5:1} πα1π6.. ποι ΜΙΑνΘδ ΠΠπι15 δ. 22. δου 1, ΑἸέγ11ο 

ἰεβίθ πιΐθηβ, Τὸν ἀἸἀθπι, ρατιΐον αἰα 16 ρΡυαθοθρίογυθη δἰτι5 
Αμπαχϑϑοταμι, ΒΑδΙαπὶ 6558 ἄϑεον. Οποι 60 βδηϑιι, (ὰ0 

Αἰμοθηῖβ ἀἸοε θαι, ἀρτιὰ πῸ8 ΠΟΠ ΟΥΙΠΏΪΗΙ 6ἱ 6586 ροϊἰεϑί, 
56(ἱ ἰαπέμμη 61, Θατπ 46. ἃ Βα ρΕΥϑ "10 η 6 Δ] ΘΠ πὶ ἔμ 1556 

ἰθοέαειν, ΟἿ 811. Μόχηοια ρ. 4. αἴ πὰ νἱγίαίθ δὶ 

ΟΠ ΠΏ ΘΊ 18 Θ88, 4186 ἀπίθα ΘΧροϑβιίδθ δαπἴ, ΘΠ ψογᾶ 
ἀἰσογθ οὐ Ρο 1886 οὔ νυ] 1558 1πἰ6]} 161 Π11018.Ψ 

Οαρ. Π1|,͵, Τίχίθθε Τβυογάϊάθπι νετὰ ἴππὶ 6Χχ τορὺβ ἱρδ5[8, 

485 πᾶιταΐ, ἴμπὶ 6χ Δ] οχιπὶ βου ρίογωτη ἰδϑίϊιπο- 

ΟὨ1158 ΔΡΡΆΤΘΙΘ οδίθμαϊξασ, ϑιπη}} τοαϊαπῆι θα, 4188 

ΟΟὨΐτα ΙΠΟΠΘῚῚ Ῥοβδίπε, εὖ πιαχῖπιθ 46 πιγίμ18. δ 

οτδιϊοηῖθβ Βαϊ ὨἸϑίοιιοὶ δἴψυθ 4 Ὁ! οάοτὶ Δ 60 

ἀϊββεηβθὰ ἀϊθρυζδίυτ, 

ὌϊΧ1886 διΐθηι δ ψ Γᾶ τι ΡῈῚ 86, βἰφαϊάθηι μΠοο ἔδ- 
ΘΟΓῈ δὲ νοϊπιξ δὲ ροίαϊδ, παίαγαθ οομϑθηηθαπ δὶ, 1ἰὰ 

ἔπη 6 Χ τ Ρὰ5, 4185 ἀθβουιρϑι., ὑπ 6Χ δον βουρίο- 
ΡΌΠΩ ἰθβε 115 δ ]αγα.} ροίοϑί. 

[ποῖ ρα πλι5 ἃ Π5, 4 πΐ 8 τη Π τ Πὶ ΟροΡα 6 ροϑία- 
ἰαμξ, Νάαπι 1ρ86 ΠΙοηυβίι5.. οαἶπ5 ἰδϑιϊππ απ} ῃἰο εῸ 

ΤΩΔΙΟΥ]8 ΤΠΟΤΩΘΠΙ δὲ, 410 δουϊονυθπι δα νεγβανίαπι ΤΠποΥ- 
6115. 4|188.86 Ἔχ ῃ!βεῖ, ἹΜαρτυρεῖται τῷ ἀνδρί, ἰπααϊ! Ρ., ὃ24., 

τάχα μὲν ὑπὸ πάντων φιλοσύφων τε καὶ δητόρων, εἰ δὲ μὴ, 
τῶν γε πλείστων, ὅτι τῆς ἀληϑείας -- πλείστην ἐπονήσατο πρῦΞ: 
τοιᾶν, οὔτε ιπτροςτυϑεὶς τοῖς πράγμασιν οὐδὲν, ὃ μὴ δίκαιον, 
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οὔτε ἀφαιρῶν, οὐδὲ ἐνεξουσιάζων τῇ γραφῇ κ. τ. .. (οη- 

δϑηϊαηΐ Ῥαϑϑίηι ἔμιοῖα ΠῈ8 » βογρίοτεβ, αυἱ Νδυ θα πο- 
ταθη ρσογαμπῖν ΑἰΠἶαπ6, αὐ Οἴοθνο 1π Βραΐο ο, 853,,. ἃ΄ 40 

γϑγιτγν φϑδέαγιετα ργογιποίαΐοῦ δύποοτι8 ΔΡΡΘΙΪδῖαν 9 

εἰ Αρμίμοηΐπϑ5 ᾿π ΡΡορυτηπδ811. 1. ]., βίγσα] δὶ Ἠεγοάοιίπμ 
τοβριοίεηθ, Τίς αὐτῷ, ἡὐδονῖῖ, παραβαλεῖ τὸν ᾿Ηρόδοτον; 

᾿Αλλ ἐκεῖνος μὲν διηγεῖται πρὸς ἡδονὴν, ὁ δὲ ἀλήϑειαν 

ἅπαντα φϑέγγεται" ὅσον δὴ τὸ πρὸς χάριν τοῦ πρὸς 
ἀλήϑειαν ἔλαττον, τοσοῦτον. ᾿Ηρόδοτος τῶν Θουκυδίδου κα- 

λῶν ἀπολείπεται. ἘΠ᾿ σαππι ἀΐϊνοῦϑαθ 46 σεῦθτ5 ΤΠ βίο 0115 

δχϑίδυοεΐ ὨΔΡΓΆΠΟΠ 65, ΟΟΥ̓Π6] 15 Ναρος λα γεἰτεἰξ ρμοΐϊ8-- 

σέγπμη, οὐ δαοπάπγι Ρυϊανιῖ. Μιὰ. Νορ. ΤΠ οιηϊβι. ο. 9. οἵ. 
ΑἸοῖθ. ο. 11. εἰ ΡΙαί. ΤΠΘμηἸδί. ον. 27. ΝΊΠΙΙΙ Ἰριταν ἔδοϊοπ- 

ἀμπι, αποᾶ Ιοβερῆαβ οοηΐτα Αρίοπθηι ν 6] ὙΠππον ἀἸ θην 
4αδησπδηη πιαχίμπηϑ ΟΠ} αΠ] σευ ϊα ΗΠ] 5[ΟΥ 181) ΘΟ Π5ΟΡΙρ5}586 

νἱἀδαίυγ » τη δηάδοῖ ἃ ΠΟΠΠ1}}18 ΘΟΟΙ 58} οοπίθ 1, (Πολ- 

λὰ δὲ καὶ Θουκυδίδης ὡς ψευδόμενος ὑπό τινων κατηγορεῖται, 

καίτοι δοκῶν ἀκριβεστάτην καϑ'᾽ αὐτὸν ἱστορίαν συγγράφειν.) 

Νδῖη Ιοβθρ 8 158 οπιπῖ 5 (ὐν Θοἱβ βου! ρίουθιι5 Οὐ 6- 

οἷαι, εὖ γούϑια Πἰ βίον απ 80] πὶ ἀρι Τα 608 5π08, Πο- 

τηΪη65 πηοπύδβοθϑ, ψΘΏ1551Π1|05 δ βαρ  41551Π108. ΠΈΠΘΘΙΘΙ- 

ἅδη 6556 βἰαίαϊε, ἴ0 απΐοιν Π1ο πάθη ποὴ ππογοίαι, 18 

486 ἃ πο η}}}}}5. ἀ6 τπαϊενοΐο ὙΠΟ γ ἀ1 15. ἴῃ μαι ίϑ αι νεὶ 

ἴῃ ΟἸθοπδηι Δ]! οσϑηαθ ἀπῖπιο αἸοίϑ αἴατια 1η646 οΟΠ]Θοΐα δγδηΐ, 

ἴαπὶ ρυδθοθάδηζϊ οαρ 6 γα τα νἹπητι8. 

Τἰοοὺ ἰρίϊατ' ἰαττι ΘΟ ΘΠ ΑΥὶ Γ68 10885, 4π85 πϑρνδῦ 

ὙΠυογάϊάδ5, αἱ, Π86 δῇ νϑγὰ 80 6ὸ αἰοία 6886 ργοθθηϊ, 

ἀπΈ6Πσάυητι5. [δ᾽ νοῦὸ ρανίϊμα «(ἃ δαγαπι δἰ γαϊη, Ρᾶ1-- 

ἀπ αὐ 8] ουαμ. βουρίογαη 48 1154 611 ΠΑΥΥ ΔΙΊ Π65 Γ65Ρ1- 
οἰεπατίμα δϑί. Νᾷπι 51 γτθ89) 486 ἀθβουι υμίατ,, [8165 δαπΐ, 
40.8]65 δ ροϊμογαμπὶ Π6}1, οὐ ἴδοίαϑ 6586 Ῥυορίθν ἔθῃηρο-: 
ΤᾺ. ΤοΟΠΔΙοπθπὶ δἰαπμε δα, απᾶ6 ἀθῖποθρδ ϑεοπΐα δαηΐ, 
ὙΘΥΙΒΙΤΏ1}6 εβὲ, υἰδὶ δ] απ 6 βαβρίοῖο 68. οὐ παν, εἶἰ6 βου] 

Ῥίουν8 ἢ4θ ποὰ δὲ φυοά ἀυθίϊζοιηθ8. 864 εα δὐρϑίαν 

αἰϊαγα, 51 δδϑθῃι χὰ8 80 4115 δοάεπὶ τηοο ΠΔΡΓΔΗΓΆΓ, 
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Οὐυδπαθδπι μἰσ τηᾶσηα σας 06 ΟΡ Θϑί. ΝΠ 81 56 γ}115 
Ηὶ νἱχογιηΐ, πδ΄ 116 1081] ΚΘΓΆΠΙ. 185 γαΐδυιηΐ, βρεοίδίο- 

γῈ8 ἔχαυπηΐ, 4πδογιίαν, 6 4] αβηδπι ἕο 8 Ππδτυδίϊο-- 
ΘΠ 581 ΓΘρδιϊ θυ. Οὐοί 8ὶ ἔοσὶθ δ 6} το ι10 5011- 
Ῥίογεμι, (6 οαϊι5 ἥ46 ἀσιίαν, ΘΟὨϑαΪ παρα μΐ, ροβϑαης ἴδη-- 
ἀπτ ἰδβέανὶ , ΠΪ 5 ΠΠὈγῸ8 ἃ 868 δοάθπὶ τπο40, 410 ΠΌΠΟ, 
Ἰοοίοϑ. 1ἰϑα6 δποιογιἰαῖθαι ααδηάδμι {γι ιαΐϑηι 6558: 864 
4πο Ρ] αν Ὼ5 εἰ σγανιογι 5 Ὡ1|18 ᾿π 8 0805 Ὡδοθϑϑιἑπ61- 

Ὧ6 Ἰπηοὐἷ8 Τουατη ποίου! θα5 δὲ ἐθϑ θυ. 1151 δα ηΐ, 60 τη8-- 

δἰβ β' ΠσΏ]ογμ, δὶ σοπδοπίϊπηΐ, βάθηι ΟΡΈδοεσα πιδηϊ-- 
ξεβίατη εϑὶ. 866 ἰππὸ οἰΐδηι {{|4}158 1}16 ΘΟ 56 5115 6556 46- 

θεαὶ, ἴδοις ραΐθί, Οδπὶ τιἰὶ ἴῃ συν 55111118. 4αΙ 545 

ἀεβιθγαυῦὶ ποπ ΡδἰΙΘ ΠΡ, 18 51 1π γ6 18 τη] 18.. αἱ 1ῃ 

ΠΌΤ ΘΓΟ τα] ΠἸ πππὶ 1 ΘΧΡΕΘ ΟΠ 65 ργοϊεοίογατηῃ ν 6] οαθ50- 

χατα ἢ ΡΓΌΘ] 118, 1 τη 060, 410 ΡΌΡΙΠΘ ΟΟΙΠΠΊ18558. ὉΠ] οἰ Γ, 

εἰ βἰ μη θτι8, 8] 1Ο] ἀ6αϑὲ δὲ 1π Π15 ἀἰβοσθρϑηὶ ΠαΥΤ 1068, 

Ἰιος ἰαπίωιμη αθοϑὲ αἱ ἤάδι βου ριον 1 Ρη σαὶ, αἰ 681} 
οἰϊαιη αυροαῖ: Π8 ΠῚ ὨΪΠΊ1118 ἦτ ΟΥ̓ ΏΪΡ 15 Π18., νΕ] 16 ν] 551 118, 

γε 5 Ομ ΒΘ η815 86 Πρ 61 ἀ] Δ ΠΟ μα 1Π]1Ο]Ὁ, δ88 δχ ππΠῸ 
ἔοπίς Ομ η68 Ρυ οὐ 586, απ πῃ (8 118 ἴδτη ναγὶα βϑϊ ΠΟ.]- 
ἨᾺΠῚ} οἰ βάδι ἰθηηρ ον ]}8 ̓π]οἷα., αἱ, 81 1Π46 Ρ] ΓΕΒ ΒΘ ΠΡΟΣ 
Ρίδηθ εδ δι οὐ αϑηΐ, τηΐγϑ Ὰ}} 1πδίδυ ΠαθΘημΠ} 811, ὕὲ 
ἀαΐθμι αἰἰβϑθηιαηΐ, πον ΟΥἾΡ ααϑ6 βίο, Ομ] α8Πη81} 60- 

ΤΌΤ πδυγδίϊο π]Δ ΧΙΠῚ6 5Β6η 6 η68 518; 4 0α 6Χ ΠΊΔΙΟΓΘ Π|1- 

ΠΟΘ δἰ πσι]οναμ οἱ [αου]ίαὶα εἰ νοϊαπίδίθ νορα ἀ1οθ μα 

ἀππὶ 101 ἰὰ } 41101 ργοθ δῖα δα 6 Χ ᾿ρ58Γ.ΠῚ ΠΔΡΓΘΙΙΟΠ ΔΩ. 
πδίατα ραἰεὶ ἀθπηϊθηά πὰ 6886. 

Ηδθο ἰριϊαν οπηηΐα απ ἰγαπδίεγοπα 1π ΤΠ πον: ἀθιη. 
π οὐἶτι5 Ηἰδίουτα ρυϊπιαπι μ1 1} φυϊϑαδηα ροίθγὶ᾿ ΓΘΡΘΡΙΓΘ, 
αυοά Ρ6ν 86 ᾿πηρυΌΡΆ}0116 81. Ηαΐὶο ἔδηιθη ᾿α]ο0 απ 

οὈδίατε νἹἀβαίαν, ααοά ποππ}}}} πα ΤΊπον ἀἸάθηι 4! 6 πῃ 
οἸμΗἶθιι5. 7γγ 7.18 δἰ ᾿π 1886 ἀἰοαπξ, πο 410 106 ΡΘΡἢΪ-- 

μεδίωγ., Θαρογειαιβ. Β65 δαΐθμι 18Π| Ρ6Γ 86 Π|}}10 πιοίίο 

ΨΘΥ δ᾽ μ11}15.. ααπαπὶ ΤΠπον 465. ὩΡΊαλ6 την 118 481 πιᾶ-- 

χίιηθ δα νογδείαγ (Μδγοοὶ!. Κ. 48, Ἔστι δὲ τοῖς μυϑοις ἐγαν- 



ά4 1 ΡῈ ΚΔΤΙΟΝΕ ΟΥἈΑἌ ΤΗΟΥΡΙΡΕΘ 

τίος κ᾿ τ. λ.) Ηἴπο 1 ἐχροβι τόμ νεερῖ5 αὙΘΘΟΟΥ ΠΏ ἢ1-- 

βἰουίαθ πὶ ργοοθηϊο, Ὁ] ἰοιδ5. ΠΥ ΠοΡατη ρ ΓΟ εσοπθο- 
ΥὙΠΠῚ Οσοᾶϑῖο οὐαΐ, σ08 ΟΠ 65. ΒΡΓΕν , αἴαπα Δ] οἰΤ65 

τὸ μυϑῶδες ἉΙΙΟΓ πὶ 5ΟΓΙρΡίΟΓΙ ΠῚ ΓΕΡΡΘΠΘη (1, 21. 22,). 

9516. εἰΐαπι 1 ΟΥΔΙΟΠΘ. ἔΠΠΘΌΓΙ ααππὶ ΠΡΕΡ οἱ ραΐεγεξ 

οε Ρ05, 10 40 ΡῈΓ τοί μο8 Αἰποο8 ἰδία νασαγοίην., αἷ-- 

46 46 ᾿γεοπίπθο εἴ Ἐπαπιο]ρο, ΑὐηδΖοηθΠ15, ΒΟΥ 15 οἱ 

ΓΠγδοῖρα5. ρθὺ ΑἸ ΘΙ θη565. ἀθν οι 8. τπϑρηῆσο Ἐχροπορεῖ, 
αἰ ἔεοογαηὶ [,γ8ῖ85, ῬΙαῖο, ᾿Ἰβοοναίθϑ, δ ΠδΥῚ ν ] 1} Ρ]6Ὸς 

Αἰιΐοα, Πᾶθο ομληΐα Ῥγϑδὶ ΘΓ Π11851:. Αἵ, ἱπααϊαπε, ΘοΠ1- 
Ὑπθηιογανις ῬΠαδασος ([, 25.), ΡῬγοσπθη, Ραηἤ θη 15 ΗΠ 811, 

Τογθαμι αἰᾳαθ Τσγὰ (ΠΠ, 29.), Διμριη]οοπαα (1|,- 68.) 

αἴας ΑἸοιπβεοπομι ({ΠΠ, 102,}, ΑΙΊρΡΙΑΡαῚ Π]ΐοβ, δὲ δάδο 

υ]οαπαπι ἕαῦσαμα (ΠΠ|, ὅ8.) δἴαιιθ γοίοροβ εἱ [.86- 

δἰυυσομεβ (ΥἹ, 2.) οἱ Ὁμαρυράϊη (ΥΥ̓͂; 24.). Ογανϑ ϑᾶπὸ 
δες 6855 υἱαθίαν δοοιιϑϑ 10, 566] νἱἀθίυτ' τποο, Νδμ 

οἰΐδην νγίΠο5. αἴΐονγα οἱ ροΐδϑὲ οἱ ἀθθεῖ Ηἰδιουϊοιβ, δὶ ΠῚ 
νηὶ απδπάδμπι παρα υση 1Π ἈΠ] Π105 ΠΟ πΠ πὶ, 6] δἰ ᾶ πὰ 
δῖ δσὶξ ἀδ' δ 4 1551Π|18 ἰθμ ρΟΥΙθ15, ΠῚ δᾶθρ νϑρὰ Ἀπ 

δἰουία ἴπ πὐυτηἷ5 τϑοομάιία εϑί, 864 10] πιδχίπηθ οδγῃϊ- 
ἴαν, δ 4115 εἰς Πδϊου!ο5. 5810 ΠΟΙΛΪΠΘ αΙσΏ 5 5 πο ΘΠ 

οἱ ρᾶάγοθ δἰψαθ 101 ἄἀδηλμη, ἘΠῚ Ὠθοθβδίίαβ γεὶ δα θδὲ, τῆγ- 

ἀΠ|8 τἰδίαν, εἰ 605 γΕΪ 51 0101 ΟΠ τ (4165 αῇογοι {{πι- 

οἷαη, 46 φομβουῖθ. μἰδίον. ὃ. 60.), νε] 418 51} δογα ΤΩ 58 1:9 
5118. 414 νοτὶ, 4α]ἃ [α]5ὶ οοπεϊπεαπὲ, πατεῖ, ἘΠ (4- 

επὶ 56 δα μίρθαϊ!  ΤΠπογ 1465. (᾽ν ἀναμνησϑῇ τινος πε- 

οιττοῦ, διὰ μὲν τὴν ἀνάγκην λέγει, διηγεῖται δὲ μόνον εἰς γνῶ- 

σιν τῶν ἀκουόντων. ΜΑτΟΟΙ]Πη. δ. 49.) Νάχμα τιῦ ἴῃ Πἰ8 ρ8α- 

οἷβ βοΐ ἰοοΐβ πγΗΐοδτα [ιἰϑίου δ δἰ ρὶὶ, [18 46 ΡΗδο68-- 

οἷἰθα5. αἰ 81} 8110 ὀοπιπηθιπογαὶ, αάδυη ΟΟΥουγ 608 τ η8- 
ΨΑΠῚ ΘΧΟΘΊΕΓῈ β]ουϊαὶοβ 6886. κατὰ τὴν τῶν Φαιάκων προέν- 

οἰχησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχύντων τὰ περὶ τὰς ναῦς. Ὑ1- 
ἅε5, οὐν Ῥμαδδοῦπι τιθηϊο ἔδοία δἰ: νἱάεδβ εἰΐϑια; ΠῸῸ 

Πεῦὶ ροϊυϊδθε, δἰϊδηπϑδὶ πῸ}} ἀπαῦαπι ῬΠΘόδοαῈ5 Γαθυϊηῖ, 

4αθπι ἀε Οογονγαθογατα ορίηΐοπὸ Εἰς ἀσαίασ. Οὐδ6 
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500] 1568 ποίδὲ: 'ῶς τῶν; Κερκυραίων, οὕτω δοξαζύντων λέ-: 
γεν, καὶ οὐχὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ" ἀεὶ γὰρ τὸ μυϑῶδες φεύγει. (τιδιι-- 
4παμπι αυἱα ἱπιραάϊε, φαομηϊηι8 ᾿υίοσεβ. Οὐγονναθ ἸΏ Ο]86, 
ῬΒδθαοαβ Πουλπδ Ϊ 81η1, δὲ σαὶ. ὩαΥ 811. ορούϑπι ἀφάενϊαὶ 
Αἱ Ῥυοοηθῃ 88 δ:, 818, ἴῃ ̓αδοίϊηϊ αι πηϊαίατι ποπ ἀεθ6- 

Βαὶ ργοΐθσσε. Ἦοο 8ῖ δοίϊαιῃ ἀἰχιββοὶ, 5816 1πορίτ8 δϑϑθὶς 
864 ἃ ροεὶβ8 ΠΆΥΓ ΔΙᾺ ΠῚ 6586 ἰδ πὰ ΠΣ ϑἰρη!οαϊ, αἴ, «αὶ, 
Βηΐα5. [ρα] αθ Ομ 181. σΠ Δ. 118 511, 6 ΤΙ ἈΠΟ αἰ α15 σα] θαι, 

ψαχδ 5, Πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ιἐν. ἀηδόνος μνήμῃ 4αυ- 
λιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται,. εατα πο εἰἰθϑοαῖ. [088 π|}}1] αἰ αά 

πδυγαῖ, 4πϑιη αποα ἀνεηἶ586 ἴμοι]8. ογεαϊ ροίεβι, Ῥγοοηθην 
Ῥαηῃάϊομί8 Β]Παπι, Ὠμρϑοῖββε Τεῖθο, Πδιαπι, ῬΠΟοςΙ 5 
ὭνΡεμπι, ἴαμα ἃ ΤὨγδοΐθιι8 οὁσοιραίδμι, ἰεπεμ ιν, Οὐτ 8ὰ- 
ἴδ πὰ πο Ὠδυγθῖ, 1 ριυομεία εδὶ. ΑἸΠΘΠΙΘ 5658 δηΐπὶ σαι 
ἰρῆρογα θ6}}1 ΡΕ]οροῃῃοϑίδοὶ δι] μι, 6.18 ΠΠ απ, ΤῊ νδ-- 
Θ6 11 7. 81}01. ΘΟ ΠΟΙ Ια 6. δἀμποάαγη σρΈΓΘμ , ἴδ πὶ ΠΠῚΤ ΘΧ 

ἸΛΊΟΥ ΙΒ. .61τ|8, οὐ Ἰάθ μὰ ΠΟΘ ἔιιϊδδαῖ, οὶ 1ρΡ519 81Π- 
ηἰζαΐθιι ἰαπ Χ18586 οοτητηθμιΐ διαῖ, Οὐοί γο 8 !]ελ18 δου ρίου 

ποϑίθι δἰδεϊπι ἱποῖρίῖ: Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος 
ἀπὶ ᾿4ϑηνῶν σχόντι γυναῖκα προφήκει ὃ Τήρης οὗτος οὐδὲν, 
οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο" -- --- ἹΤήρης δὲ, οὔτε τὸ 

αὐτὸ ὄνομα. ἔχων εἰο. Αἀ ΑἸαρΒ]οο παν Ῥοῦτὸ ἀδά αο αν 
οχρϑάϊιίοηα Ὁ ΑἸ γδοῖοιβ πὰ ΑἸ ΡὮΙ]Ο6}105 βαβοθρία, ο- 

ἐπ οαιϑᾶτα ἃ ψ θέν θι15 1 γα οἽ 1158. αἰ αϑα δ ΡΟΡῺΪ ταρθ- 

{π) αἀὐαᾶραπι οὐῖίσο Ἔχροπθμπάα νἱἀθραῖιν. δ ροιαϊὶ [4-- 
οἶἸ6. Ατηρ] οι 9 θα αἰϊ βουῖθ, αυϑμι οἱ ἔ1586 ΠΟῺ 80- 

ἴυτὰ ΤΠ 68 564 οἰΐαπὶ 4111} βου ρίοσεβ (ν14. 101 ποῖ.) 
αἀἰοθηῖ. Ὑογαπι παγγαιϊομθη 46 ΑἸοιαθοη 6 126}1118 5116 11-- 

0 ργδθι θυ 15βθὶ : ΠΔ1η (ΘΠ 81 ΡΘῚ. 586. ΟΠ ἈΡϑαρα δῖ, 
αἰααθ δα}. αἱ ἀοσοριΐ, σαίουε ἤραὰθ 1086 8886 η81:1 001- 

Ῥτοθαδὶ (λέγεται ---- φασὶ --- τὰ μὲν οὖν περὶ ᾿«4λεμαίωνα τοιαῦτα 

λέγομεν, ὃ παρελάβομεν) : ἰδτηεπ ὨἾΒ1 δά: ργαθβθηίθιη τ πὶ 

ῬΡευιπεὶ, οἱ βμεεϑϑοὶ, ἃ πριηΐηθ ἀθϑ θυραῖον. ὙιάοίΣ 
ΕἸ ει τηοο 1ἶεο, «ποά ρυῖὰ8 ΑἸοΠΊ ΘΕΈ Ἶ5. ἔγαίγοπι 

ἸΔΘΙΠΟΥΥ̓ΘΡαῖ , ὨΌΠΟ. δι 16 οἶ556, Οὐδπθο γοτὸ τηομεΐ, 
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ἴπ 0185 ᾿Π5Ό]ΒΡΌΠ,, 486 ἃ} ΑΘοἱο ΠΟ ΠῚ ΘΟ ροΥ ἯΠῈ, μὰ: 
ἰᾶγτε, ὙΌ]οαπο τη Ηΐεγα ᾿πϑυ]α 6880. ΟΠ οίπδα, πᾶτς ψα δῖ. 

ὁρ᾽ποπθηι σαν ραιιοῖθ ᾿πΟ σα νυ, 1ρ56 5 σι Ποοῖ, δ δ Π5 

νόθα, ὅτι τὴν νύκτα φαίνεται (ἡ νῆσος) πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ 

καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν; νο]ξ ἰρίταν ραϊδίασονε, 4πϊ πο 
51, δίοαθὶ Ὑα] δα Ππ18. ορτι5 ἔσει ρου θείαν. Ογοϊορες 
ῬοΥο ποῖ ΔΡΡΕΙ]αἙ ΠῸΪπ5 (δἰ ορογα5 {Ἀ Ὀ}}}65. ἀπὸ ὁοΌ]Ὸ 

Ῥγαθάμοθ: 5664 το 08 Ῥϑ. 15. οἰϊπ5ἀα πὶ ΘΙ ἴπ6 αἰ: 

ἀαἸ5ΒΊ 1108. 1Π600]85 ΘΧίβιπιδν], 5101 ἰᾶπιθα πΠΘαπΠ6 ΘΟ 

σεθηθ5, ΠΕ4ὰ6 ππᾶθ 1] πηι] σταν ουῖπὲ αὐ απὸ ΔὈϊθν εξ, 
ποϊμ τ 685659 4606 116 οαΐαια ΠΡοΡατα ἐ6 115 τοι πααΐ ἰα41- 

οἴατηι 580 γ1011. (Παλαιότατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς 

χώρας Κύκλωπες καὶ “αιστρυγόνες οἰκῆσαι" ᾿ὧν ἐγὼ οὔτε γέ- 

γος ἔχω εἰπεῖν, οὔτε ὁπόϑεν ἐςῆλϑον, ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν" 
ἀρκείτω δὲ, ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται, καὶ ὡς ἕκαστός πῆ. γι- 
γνώσκει περὶ αὐτῶν) Ἦδοο γεγο δπεϊφυϊαἴθιη 510 1186 ἐγᾶ-- 

ΟἴΔΗΠ ποσὶ ΠΙσα ρας Ραμα ργδεϑίθρισα [ἀθπὶ ἀδηταῖδ Ροία- 

ταὶ οἰϊαιη ΟΠ Υ θα ππθιπουα "8, δἰαπ6 Θᾶπὶ ΠἸ ΘΓ ἃ Ρο6-- 

15. 1η ἔγεῖο ΘΊοι]ο ΘΟ] ]Ο Δ}, 51 Πα] 46 πὲ δ ἀραΐ, φιμοηπζατι 

ἤος ῥγορίογ απο δέϊας δὲ αἰμογιῶν πιαγί τος ΘΟ ΟΦ 8177} 

Ρετγϊοιζοϑιιγι 6886. 
Ηδεο ἀε μιν Π15; Βεα θη Σ ογαΐίοηθδ, αῦδα 4πὸ ρ]π- 

165 ϑιηΐ οἱ 410 ἰΟΠΡΊΟΓΕ5., 60 ΠΙΩΡῚΒ ΠΟ 1 ΟΘΉΒΙ ΠΥ ψ6-- 

πἰαπὶ. Νάγτη ᾿πβορ αἱ 4] 66 π| 1Δ πὶ ἀπίς ΤΠππον ἀ ἀθμ Ε6-- 
τοἀοίτι5 Π]δίουδα 5186 οχγϑαίίοπεβ. ϑεα πὲ αἱ ὈΓ νΊΟΥ 68 

ϑαηΐ, 118. ΟἸΠὨΪ 118 ΟΥ̓ ου 15 οαυθπΐ ΟΥ̓ ΔΙ ΘΠ 15 εἰ ἀΡ ΕΠ ΟἿ 15, 

αἴαμπθ οοη Αἰ] ]οπππῇ δὲ ΠΑΥΡΑ ΠΟ ]ΔΤῚ1ΠΊ ῬΟΥ 15. ΠΟ Π1]-- 

ὯΘ ἀἴρηδα διηῖ. ΟἿν σευζεν, Αὐϑ Πἰϑίου, Ὁ. τ65, Ὑορῦμ 

ΘΟΠΟΙΟΠ68 δοουγαῖίαβ δὲ ρϑυ  θοϊα9 ποϑίει" ἢ ΙϑἴΟΥΊΟ18. ΟΥ Π1118 

Ἔχ Ραϊ, ΟἿ Μδγοε]]. ξ. ὅ8. 1 ἃ8 διαοπὶ ποῖ 1 Ρ]Δ116, 
αἰ ἃ ΤΠυΟΥΙ46 βουὶρίαθ βαπὲ, δῖνα νῆα δἰνα ΓῸ8 ᾿ρϑᾶϑ8 
ΓΒΡΙΟΙΠγ115, ΠΑ ὈΙ858 6886, σαδιιδα πιο πη 184Π| 6 ΘΟΠΊΡᾶ- 

ΤΑΙΙΟΠ 6 ΘΕΥΊΙ ΠῚ ΟΥΑΙ ΟΠ πὶ, 4086 ἀρι( [108 ἘΙδίογ 08 6Χ- 
δἰδηΐ, ῬγΌΡ4}}16 ἢι: 16 τὰ 6 ἀϊσθηαὶ σοπεγα, απο ᾿θαι 

ἴῃ οαμπῖθις 651, δίψας ἘΠΠΟΥ 1618 ὩΡΊᾳα6 ᾿πάο!οπι τονε; 
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ἴσχα δχ θ0, 4υοά ηὐ]}}6 που ]85 εἰ δα} τη} 88 παν α πὶ οτνα- 
ἈΙΟΠ 68]81}}0 ΘΧΟΙΡΙΘΙΑΙ 5 ἀθη] 49 6Χ δο; 404 ε Ρογὶ- 

ο118. οὐδίομθ {ὩΠΘΌΡῚ ἃ Αὐὶβοϊθ!θ ]ὰ πΟπΠ]}1]1ὰ νουθα 
Ἰαυαδηϊαν (υἹ4. ΠῈΚ. δα 11, 56.)., οἷαγε ραίει. (ΟΣ, Μείου: 

οἷο ἀθ Τμπονα θ᾽. ̓πη Οοτηπιοηί. Ἀδρ. 80... Βογοἤη, 
γευπδσο, ἃ. 1γδϑ., 4186 Θομπηπιθηϊαϊο ἔενα ἰοὶα ΤῊ πογάϊ- 
ἀδπῖ ογαίον θαι ἀθρίη σι. Ησο ρου πεῖ Ρ. 18ά, 8364.) Ουο- 

τηθ060 Ἰρι ταῦ ΗΠ οΥ 1465, ἀαοππηοίο ἰοὲ 8}}} νϑίεσες Ηἰ- 

βίουϊοῖ, 4 νου 8115 810 5185] 01 1 α]οδηΐαν, Ποίας ογα-- 
Ἰῖουο5. ΠΡ 18. 81118 156 ΓΘ Ροϊπευαπε 68 βαϊνὰ ἐβὶ, τηος- 

ἄἀο Πανατα οΥγα πατῇ δοπ δ αι δοη δια ρ  θπναν. ΟΜ εἰογ- 
οἴίο 1. 1. Ρ. τ86, 544.) (οὨΙΠιεπὶ δὶ ὅδε αΐ ἀΘβουρίϊο- 
πδῖη οἰν δε ττι ΤΌΤ πλ8 6. αἴαπι!8 ΟΠ ΠΟ ΟΣ ἢ δὲ ᾿ποουηπηο- 
ΦΟΥΏΠΙ δα δὰ οὐ θη ἐπὶ, ἀπΐ Δα ατη ὈΥΔἐ ΟΠ. ᾿πσθη  δἷ- 
6 πιοῦπχ ΟΟἰ ΘὈΘΥ ΤΊ ΠΟΥ ἀἸχοῖ., αὐ ἜΧΡΟΒΙ ΟΙΦΙ, 

ΟἿΣ Δ᾽ 1614 5η501ρ᾽Θηἀαπὶ δἰ ΟἿ οἵ “πουηοάο 186 1115 οἶτι5 
ἐνεῃίμ8 Βρογαπάιι8, γ6] ν] οἰ β5ιππι οασ ΑΙ] ἃ χπα]6 σοδίατα 
5113 οὐθηΐϊπο ἸσΊ1 τῇ ΘΠ 065 απ δα 46 ΓΘυ τη τδί1ο- 

ἩΪΡ 8. Ποπιϊπ πη 46 ΘΟ μ5111|15, ΤᾺ]68 τη δα ιϊσπεθ ποϑίυὶ 

ιἸβἴου οἱ ἰδ π΄ δ τη 51188 8ο]6 πὲ ργοΐεσσθ. Ὁποῦ αἰϊαοί ε8 
[δος εἴασα ἘΠαοΥ 1465, πὲ ααππὶ ΤΠεπηϊδίοο]α 1, 158,, 
Ῥογίο 5 11,66... ΑἸΟΙ Ια 415 ὙἹ, 15. Ἰηρϑηϊαμα ἀθδουῖθιῖ 
εἰ 46 οδιι818 θβχροῃϊῖ, αν ὈΕ11 εχ 5 ΑἸΠΘΏ Θβῖθιι5 1η-- 
ζαυδῖι5 {1} ΤΙ, 65., σὰν ἰοΐ 5θα!οηε8 πον αγϑεοοϑ 

ἴππο οὐΐϑε βιηὶ ΠΙ, 85. 544., ἰἴθπὶ ἀθ νὶ, αὐδπὶ Βνβει- 

ἄδ6 ΠΊΟΤΘ8 11 (ν᾽ δθοου πη ὈΘΠπονο] οπτίατη 1,δοεαἀ δου ΟὨΪ]5 
φομπο Πα πᾶδπι Πα Ραουμ ΠΥ, δ8ι., εἰ ἄθ γϑθα8, δὲ 1,6- 
οοἀδθιη ἢ }8 οἱ Αἰ θη] Ἔμβ1 5 Ῥᾶοῖϊθ ΔΠΔΟΓ πὶ ἰπίθοδι απξ 
Υ, τά. 8414ᾳ. ῬΡ᾽δγαιπ4αθ ἰδιηθη, αὐ 4}1 νψείθγεβ, 46 ἢϊσ 
οὐ ὨΪθῈ.8 ᾿ρ608 Ποι]η65, ΠΟΤ πὶ ἔδοΐα ὩΔΥΥΔπίαΓ, ἸΟαΈ6η.- 
ἰε5 Ἰαϊγοάποῖς, Ἐπ θέπὸ χαϊάδιι αἰΓΙ] 6, ἰδπὶ ψεΐογος 
αὐδη γΘΟΘΏϊΟΥῈ8, ῬΙῸ ἰθιηρογπμ αἰνεγϑιίαίθ. Ηαϊθ 
Θηἶπη. απ οἰνιίαίεβ 6 οΟΡ Ιου] 18 Ῥγυϊποῖραπι δοχιμηχι-- 
αὰθ ὈΧΟΡΌΙΙ, ΘΙ ΘΟΓΏΠΙ ἈΠ] ΟαΥψ Ὲ τοραηίαν, δίααδ 
ΟΊ ηΪα Ὠ1060 Ρ6. ᾿Πἴεσᾶϑ9 ἰγαπϑιβαηία, τ σα] πη 688θὲ, 8] 
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415 46 5θογϑίϊβ ΤΕΥ ΠῚ ΟΆ11518 11 ΘΟΠΟΙΟὨΪ 118. ϑοί τ}, ἢ η:- 
σενεῖ, ἀπο απ ο0 οἰ πὶ οαγου θὲ ψϑνιβι 1 πα μγ6:. δ 

81 αὰδα ποάϊο 8 ρυϊποὶριθα8, δου η 16. ἔα Πάν Ἴθ18. οταιϊο- 

᾿65 ΡΆΘΙΪο6 πα θθαΐαν., ΠΟΟ ΠΩ πὶ, αὐ νορα ἐοοθαίαν Ρο- 

Ῥαϊα8, 864. ᾽ἂὐ ΠΑ ]160 οἱ οἰαμααίαν., αἰᾳι8 46 τοθὰβ ἀζα.ἴπ-- 
αἀἴοανε οοηϑαθϑοαῖ, αὐ Ρδοδὶ γοσιθι85 [8165 δαΐομι ἔναα-- 

ἀπΙεαίαθ. οὐ αίίοθ8 δϑίδυ παθ. Οὔ] ΊΟΩΙ δαπΐ ἐγδάεμαδα, 

ΑἸείοι γὸ8. 86 παρεῖραὶ ἀρπα νϑέθγθϑ, ἴῃ απογιμη, ΠΡ 615 το τ 

Ῥμ5. ῬΆΡ]ΙοΙ8 Πρ ν 6 εἰ ραίαμη ααϊδβητιο 56 ΘὨ 8 ΠῈ 5018 ΠῈ ΡΙῸ- 
Πίενὶ ροϊμιε, Τ01 (6 το θ 5 συαν 551}}}18. ΘΟ 8 ΠῚ, ΡΟρΡαΐο νους 

Ὅα [αοϊεθαπὶ ΟἸϑ ον 68, πθὸ φιοραυδπι. εὐᾶὶ, ααρα αυϊάθμ 
οὐληΐαμα οἰσιιη που γαῖ, 46 4Π0., 81 ἤ0 ἢ ῬΆΡΙρΘ, ἀἰθρα- 

ἰαΐαπι δϑῖ7) ποὴ ρμοββαὺ σϑυίβ ἀἰβραΐαν!. ἘΔΟ16 Ἰρτξαν, ΜΠππ|5 
ΤΕ ῬΟΓΙ8 ΒΙ8[ΟΥΙΟΙ ΟΠ. 68 8185 Τη θα] (1011 68 6 ΚΟΥ] ο811-- 

815 δίαιιθ ουθηἐ]8 ΟΥ̓ΔΕΙΟΜ 18. ΘΟΙΠ ΘΠ ΓΘ 'Ῥοξεγαπῖ, 

(οι θμδί 9, ΘΏ 1} δ8η6 860 6δὲ, «τος πᾶς γϑίϊομθ 8011-- 

Ῥομήι μΙβίονια ἀνϑηιαίϊοαθ ΡΟ Θ51 δι] ]Πον τα ααν, 4 απ 
ῬΟΥΒΟΠΒ5 ΔΒ θη 68 411851 ΟΟ1}15 ΘΘΓΠΘΥΘ δογα 616 ψουθδ 8ὰ-- 

γΡτι5. ῬΘυορογθ ΠΟΡ18 νιάθδιημες δὲ ααοα ἴῃ ογαἰοη 5 
Ρίανα ἀἸοθπαιὶ αὐ βοία δὲ ρυαθοῖριιθ πη 810. ΒΕ  ποαΐβ νἱδ εἴ 
βρίθπον δαμαἰπηΐῃρ: απὸ πὲ, αὐ ποὴ Ἰδίαπιαθ δίαυθ ἰδη-- 
συϊάδ6 5ἰηΐ νείδιαηι, αὖ 886 06 ποϑί δῖα, τη θα 8 101}65, 

μὴ ΔΠΪΠΊ.11 οοτηπηον απ δία ἀδ]θοϊςηὶ.. ϑιμηαὶ! 1[8 ἰοη- 

σ6 ἔλοΙ 5. ἰψαθ οἰϊαιμ οἰδυ 5. σΟΡΙο815 ἀἰβραϊαιϊοπιθηϑ 

ῃδίαγεα ΘΟΠΟΙΟΏΤΙΠῚ οὗ Βα ΠῚ Π1ἃ ,. 488 ἔπη 115 ΘΡαΐ, ν]8 46-- 

Ρίπραπίαν. Μίνγαμη θΘ8βθὲ ἰριίαν, Τγόρσαμι Ρομηρθίαχη οὐ 
185. ᾿π86 0 ξα 58 ογί'οθ5 ρ]υοϑαθθ ΔΓ 4 αλ ΔΈ 18 Πἰβέουο08 τθ-- 

ῬΥΘμθη 1586. Ηἶδὶ ἰο ἰᾶται ἰθΙΠΡΟΡῈ ονϑηθϑοδηὶ ρον δἐ5 

ῬΆΒ]ΙοαΘ νἱχ βϑοὶ, Ποϊθηδὰ ροιϊα5. ἐθιηρονρα, 4086. ΠδηῸ 

ἴῃ ἰδίονία βοῦίθθηᾷα τυ δι οπθη ροβιαϊανπηῖ, Οὐοα 5 
ἴαπι αγαῖρραβ, ΤΠποΥ ἀ115. ἀΘ4 4115, 618. ΘΟΠΟΙΟΠμ65 νἱ- 
ἱπροναυ! (Ὀίοη, Ρ. 847.), πυΐο ἐδιίαπι πιοάπα8, 410 50}1- 
Ρίδα εὐδηΐ, οἱ πἰμπΐαμι δι πα ἴα τ ἴῃ 118 Ροϑίξαμη, ἀρ] 16 Ἰ11856 

ῬΡαϊαπάαπι 681. Νβηὶ 81 δχ αἰΐθνα ρᾶγίθ γουϊέδϑ.,. Ζαδιη πὶ 

Ἠϊβίοσϊα Ῥυίηιο ἰοοοὸ δρεοϊαιείϑμι αἰχίπηις,, Ἰἰαθαϊ [15 ονὰ- 
ἰϊομῖ- 
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(ἰοηθπ5 ν᾽ δίμν, οἰΐδην παὶο πὶ ἱποοπισιοίο 8αἰ]5 τηνι 

Ῥοϊεγαπὶ Πἰβίουϊοὶ, 81 ραν πὶ ἰρϑὶ 8] σα σα θααΐ, απομηοίο 

686 πο ]οαηεἰ8 8. οϑ86ηϊ, ΡΥ 1 δᾶσ δ ΔΥστ ΘΠ ΠῚ ΘΑΥ ἘΠῚ; 
46 ψερα μαρία θρδηΐ, ἡ π8πηὶ ΡΥΟΧΙΠΙΘ. σΟὨ ΓΟΓ πα θα Πΐ. 
ΘΕΡΥΠΟ ΘΠ ΨΘΡῸ 51 Π5Ώ]ΟΓΙΙΩ ΟΥ̓ΘΙΟΓΌΤΩ 118 ̓ τη α π ἀ τη [1556 
Ὧ6 αἰχουῖθ: ποὺ δπῖτῃ τιὶ 4 ΠΟΙ ΠΠ πτιὰ δναξ, ἴα ᾿δοίουτι9 

ῬΓΟΡ δ πἰ πηῖδῃ ἀἸαἰδοϊουυιη δὲ τοὶ α8. ἀϊσθαϊ ρσϑηθνὶβ 6 -- 
νευϑιϊαο πὶ ΡΓῺ ΠῚ ΡΟ ἔτ εοϑοῖ, 96 118 Τοπιροῦίθι5, 

Ἰοοἷ8 δἰαιιθ ποι] θιι5 ΟΥ Αἰ ΤΟ 68 ΡΠ ΡῸ] Ῥοδϑαηΐ, τἀ] οἱ ΡῈ. 
απο58 Παδιΐαθ απ: αἰαῖ δἐΐα τ δα αἴθ], ααδδ οἱ σα! 6 

Βουϊηὶ δἰαπε ἐειη ρον αρία δι ηὲ {({πποῖαπ, 46 σο 5011}. ἢΪ- 

βίου, δ, 58.), εἴ οὐ 118, 4186 νοῦ ἀἰοία 6886. 801 108. 

οομπβομί απ, Οᾶ8 οδα  Οη 65. Πρ] χοσιπὲ ααϊάειη. δ}1Π 
ΠΟΠΉΪΠ ἨἸϑίουιοὶ, δϑὰ δά μιθι ΤΟΥ 468, οὐ ἀοσεηῖ 

Εἶτι5 ΟΥΑΙ 0168. 81 ΘΟ ΡΑΓΘΗΏ1 οἵη ἢοο ἰδϑιϊπιοπῖο, ααοά 
ἮΝ (δ 56 δὐϊὲ, 1, 295. Καὶ ὅσα μὲν λύγῳ εἶπον Ἐπάϑεδα, 

ἢ μέλλοντες ᾿πολεμήσειν; ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν 

ἀκρίβειαν: αὐτὴν τῶν λεχϑέντων ΜΙΜΝΟΝΝ ἦν" γ᾿" ὡς 

δ᾽ αν ἐδόκουν μοι ἕκαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων 

τὰ δέοντα μάλιστα εἰπεῖν; ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα 
τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ὠληϑῶς λεχϑέντων, οὔ- 

τῶς εἴρηται. Ααα. ἀ6 οπιπὶ Πὰς αυδοβίϊοπα Οὐθαζου, 
ΑΥϑ βίον. Ρ. 2π5ὸ. 8544. Μίδα! 16 ππδηϊὸνο ἀ᾽ ον 1᾿Εἰ- 

βἴοϊγθ Ρ. 452. 566. δὲ ὅο88, Αὐτϑ Ηἰβίοι. ὁ, ΧΧ. ΧΧ]. 

Οὐοὰ ἰαγηθη ΤΠ πον 465 αἰ γιηδι, 56 4 πδηὴ ΡΥΌΧΙΠΙΘ 

δα βθη θητίαγα ν ΕΓ (ἰΟἴΟΤ ΠῚ δ ΟΟ 6 551556, οἴ ΘΟ στ 8 ΠῚ σα] 416 
Ἰοααθηὶ! 1παοθηὶ βουνα886, 1η ΟἀπἸΡί τ νοοαὶ ΠΙΟ  ν δ᾽. 
Ῥ. 925. 864... ἘΠῚ να ΟΥ̓Δ ΟΠΐ5, απα ΡῬοΥ 6165. οἱ ν ΠῚ 10} 
568 ἰρᾶτῃ βεάδγε δἰιίεὶ 11, ὅο. 564., Ρογοθηϑοῖ, Ναιι ἃ 
οὐ αἰνὶ, Καὶ προςδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἔς με γεγένη- 
ται εἴς. εἰ ἀεἰπάθ 86 Ἰρϑίιτα Ἰαπαγθ, ᾿Ε μοὶ τοιούτῳ ἀνὸρὶ 

ὀργίζεσϑε, ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὼ δέοντα 

σαὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα εἴθ. οπ [1ο}}586. πα τυ ὙΠῸ ῥεῖ 
οἴἴθηβθθ 86 Ῥπυσαΐανο, 985: δρουθίαν" ἦθ ἀῆο δογιπὶ ν]τῸ- 

ται, 411 ροϑὲ τπουΐθιι ΡΘυΪΟ} 15 ΡΟ ΘΓΗΜΣ τοὶ ρα] σα 8 

1λμογά. δ [8] 
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Διβοηϊθπβίτα, θεὲ παῈ μδθο τοί δϑϑοηῖ. 866 Ῥο}ιοίθιῃ, 

4υἱ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἢ αὐτὸς ἦγε, αὶ, 

ὁπόπε αἴσϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει ϑαρσοῦντας, λέ- 

γῶν κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσϑαι᾽ καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως 

ἀντιχαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν, ΟΠΠ] ΠΟ ἤτιῸ 1 ρου δ 

λόγῳ μὲν δημοκρατία ἐγίγνετο, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀν- 
δρὸς ἀρχή, τα μορῃϊαμι, ἀτιθπλ οὐ ΡυΒεϑθι ἃ τα ]α. ἃ ηΪ-- 

τὰ πιὶ ΔΡΙΘοἶ856. νι εἶγαῖ. πὶ εατὰ σομἤιπανοῖ. 4118. ΠῸΠ 

βϑθῦ ράῦ]ο οομἤΠαθητ8 δὲ βι ρου ᾽ὰ8 ἀἴοθγθ δὲ μοί 586 

εἰ ἀερυ δε ΤᾺ] νἱγο αυ]αὰ χπᾶρὶ8 ᾿Π Πρ}, ΟΠ ΠΟ 

4014 ταϑρῖ5 στ]! σα απ σΟρ ἑΡῚ ροΐοϑὶ, 4 δη δἰ ΤΗποΥγαὶ- 
4656, αὐ βεΡὶ θεὲ ΠΙΟΏΥ 5185... ΡΘνοϊειη οαπὶ ἔθ αμ ΘΠ 08 

(μυρίαις) ἸΔοΥῚ π118 δὲ εἰ α]α Ομ] θ 8 δὰ 1π 1068. νορρα ἔδοϊθη- 
ἰδπα ἱπίγοάδαχίϑβοι! Οὐυοπιοίο χηϊβευδίϊο ππονϑηαᾶδ δϑϑοΐ, 

Ῥτο6 ϑοῖθραῖ, τἰὖὸ ογταίίοπε Ρ]αἰαοοπϑίπι ἀδοίασανι; 118 

ἰσίταν δἰΐδμι 1 ον Ἰοϊοιη Ιοαπ θηΐθιι πο ἷ8 ρυοροπθγθῖ, δὶ νεὶ 

Ἠὶς 11 Ἰοσαίτι8. δϑδεῖ ψν 6] σοηνθηθ Θἱ αἰ οπι ΒΟΥ ΠΙΟΉΘΙΥ 

βογιρίου ρ86 ἱπάϊοαϑϑοι, Ααά, 1μϑνθδαπθ χοῦν. ἰ. ΙΥ. 

Ρ. 597. Δεααθ νᾶμὰ 8ππηΐ οϑϑίθι ἃ, 186 ἴῃ. δἰ Πα 06 

Βαϊα5 οὐδέ! 5 βορυεμοπεΈ, οἱ 4ὰδθ βίησια νίαν ἰου- 
δάμι εδὶ. (ΟΟὨ ευΥῚὶ ροίεϑὶ Ασδοῖπ5 δὶ Ὀίου. Ρ. 925. δὲ 956. 

Νο τπδρὶβ ἴῃ θυ οον 18 ογαιοπθ δ Οδιμαυιπεθοβ ὙἹ, 

γθ, 544. 5] )5δίθπά απ). ἴλατ πηοο ΘΟΙΠΠΠΘΏΙΟΓΡΘΙΠ185: 

Ἡονιποοναίεθβ ροϑί]αδπι Πογίαίμ5 6δὲ (δ υ δ 608, Π6 ὉΓΟ-- 

Ρίοτοα,, αυοά ΡγΌρυῖΘ 80}1 ϑυυδοιβαηϊ Δ Ὁ ΑἸ ΘΙ Θηβῖθιι5» 

Ῥε]]ο νεχϑηΐαν, μος Ὠ181] δα 858 ρουιπενα δα  ϑεϊπηθπὶ, δα- 

αἴ, «Δόγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμετέραν δύναμιν σώζοι τις ἂν, ἔργῳ 

δὲ τὴν αὑτοῦ σωτηρίαν. 00 41 5ἰπηρ]1ο 8, απ] π81{8-- 
{ἰπ83 ὨΙΟΥ 810 διυιίίθηι (ρΡ. 937.) οὐδὲ μειρακίῳ προςῆκον 

ἐπιφώνημα νΙἀδίιν} Οοπιθηιρία τη δἰϊαπι ρᾶιιο 8. Ν6-- 
Ἰίογαπι οὐ Αἰμθηϊθηδίαμη σο]]οηαϊαη 1. Υ. ἤπ., ααοά 56- 
1116] δομΠ] 1118. ΟΥΑΙ ]ΟΏΙθι15. 5 Ὀϑ που δ ἃι15115 δὲ ἹΠπον αἱ-- 

468. υὶ νἱροβ οἰν1 αἰ 5. ΡΥ ΠΟΙρα65. εἰΐδη δα πος ἀἸσΘ μα] 56-- 

Ἠὰ8 ἐχοοϊεηάππι, Ομ] 15 ἰθ ρου θτ8, 4108 γαρίοα Ρο6- 

οἷ5. Ἰηδ Χῖπι6 ἤογοθαῖ, 1η5ριίθ Βαμα ἀμ θ]Ὲ νὶβ δραΐ, ἰδ} 
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ἜΧΘΠΊΡὶο τηοηἶίο5 ραν πσογεῖ. [Ι͂ἢ απὸ ΤΟ]]Οατο αιυτίηι 

τ]ὰ μευ β νυ σαὶ Π)ἸΟΠΥ 5115. 5.1 Πᾶς ΘΟΓῚΠ19 4886 5011- 

1, μᾶθὸ εϑὲ; ποἢ ἄθοευε Αἰ μι ΘΏ] 1868 1 ϑι 186 Ἰηΐθυ μρ8-- 

ΤΕ8 80[1πὶ βίμα διε, εἰ τ [ἢ ΠΡΊΏΪΟΡ 68 ροϊεμ! !ογ θ1}5 ραγεδηϊῖ, 

Ροδβέμ!ανε, δίᾳιιθ νἹο]ε μα εἴ ἀνδυλ δθ ἸΘΡῈΠῚ ἱπν ΘΉ ΘΓ: 

Ὠᾶτη 51] Ῥᾶυνδθ ΟἸν 8118 ᾿πσο]86, 488168 ΔΝ]: ἔπεναηξ, ἢ6-- 

μδϑὶῖ δίῃ ἀ]οϑὶ ἔ]188θηΐ, 46 ΑἸ θα θη θι8, 4] ορ 8 16-- 
σἰθὰ8 181 6βϑϑεπὶ, Ιἀθὰ παυὰ ἀπ016 δἰαι θη τη ε8586. Ὁ 
ψ γα Αἰ ΘΠ 5111 ΒΟ τ 8 6ὺ ΟΠρΡΙἀὈτα, τὶ πο η16-- 

Τα πρὶ ΒΌ ΡΟΪΔ 6, 418 ΟΠ 68 Β00108 ἰγδοίδυηΐ, ΠΟῊ Π16-- 
τα δον 86, 418 ΠΙΟΣ ἴῃ 0808 Με]108, ἡτὰ ΡΥΠ8 
1ῃ ϑεϊοηδθοβ Δ. νου θυ πηΐ, ΒΟΓΡΕΙΏΘ16 ΟΥ̓] 1} 506-- 

Ἰουαπι, αὐ ααδα σομηχμη! θη ἀοἸ Πα 1018 δὲ αἰ ν {ἀν ι αι 
οαρίάο δἰΐδιαι τ εἶα Ἰησθη]α ρθυμιον, Ηδεο 58η6 π6 ἰρβὰ 
αυϊάοπι ἀθοεραηὶ γϑεοοβ δίααθ Αἰ] θη θ868, δὲ ἰἈπι θα 
δοία, οὐ 114 ἀϊοία δα ηΐ. διτη!αἴααο ορρογίμηϊ!88 τοὶ δὐ- 
εγαΐ, Ὑ14. Αοδο. δ Πίοη. Ρ. 910. 844. 81 δυΐθηῃ, φυοὰ 
ἸΡΘΌΤΩ ΟΥΤΏ]Ωὶ ν Ρε ῬΒΆΟΥαΙαΙ ΠΙΟμ 8118. ΡΌΡΏΔΓ νἱ6- 
ἐὰν ουσπὰ ΑἰΠΘμἰθμβίμ πὰ ἸΠ ΡΘΗ. πο Βομηΐηε8 ἀροτίᾶ 
806 “εβιϊαϊο8. ἀϊοαηὶ δά αἰν!παϊοπθηι εἰ ογδουΐα 88 ςοη- 

ἔενσθ. 486 [Δ 0116 5ρ6 ρεγάδπι (ς. 1υδ,): μ]Εθθτα αυϊάθμι 

ὩΟῊ ἰΐα 86 η81556 σεοῖε ρυϊαὶ ὉΘ 501 ἰδία. ΕἾ11556 θη) θη 11-- 

ἴθ ΑἸ θμΐθηβθ5 ρυαθίθν ΤΠ μον αἰ θη δἰΐϑ} 8]108, αὶ 510 

Ἰαἀσανθηΐ, Ομ} μαρεβ ἡ Οποα 51 ἔμϊϊ, 1π οΟ]]οηπῖο, φαοᾷ 
ἃ ἀὈΙ 8:8 ΨὙ]Γ18. ἰπϑἰΠπιΐ 510, ΠΟ ϑἰρηϊῆσαϊ, ἴδοϊ!ο 
Ἰοεραὲ δἱ ἴα] θπὶ βεπίθηΐαπι δον, 1158, 486 'ρ86 οορίία- 

θαὶ, 886 θυ ον σοηνθηϊθηίθιη. ΝΟΩ 1ΡΊ 1 ρΘγβα δ εθὶὶ 

πο ἷ5 ὨΙοπ βϑα8, οἱ Τ᾽ πογαϊθπι οὐ Ομ 68. ποὴ αρίς5 νἱ τ 
γἷβ. ἃ 4υϊθι5 ΠΡ Θπ αΣ .,. ΘΟΙΏΡΟΒΙ1586 ἰαγρίαμα αν. οί τ 
οαπι Μαγοε! πὸ δ. 56. δι ρΡουβοηῖβ, 46 υΐϊθα8 νεῦρα [ἀ- 

οἷξ, ἀἴβηδβ εἰ σοηρνιια8 ΟΓΑ Ϊθη68 σομἢοϊδηΐθη) οοῦνᾶνθ 
οἰϊαπη ἴῃ μῖ8 δ᾿ ῬΙ ΓΑ τ ἀθοογιιμ εἰ ἀν 18 ργαεθοορία. 

Βιυρογοβῖ, τὲ στέγει ἰρϑαγιι εὐ ροβίξϊο, αυατ ΤΠι-- 
οὐ 465 ἐχμιρθοῖ, εοηιραγείμγ οὐ εα, χα αἰϊὶ δογὶ- 

Ρέογεβ βιιρρεκτἐαπί. Ἠογύτα ρυϊποερο εϑὲ Ὀϊοάοτιϑ ϑι0ι- 

1. 
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ἴμ5, 4 οηῖαπὶ 5011|8 Ῥᾶτ]ο ΔΙΊ] ΟΣ πὶ δἰατθ ΟΠ ΠΗ 
πεΥγ δἰ ομθ ΤΘΡΩ 1π ατϑθοῖα ᾿πᾶ46 ἃ ραρπα δα Ρ]αίαθας 
πϑ4ὰ6 δα ἥπεμι με }}1 ῬϑΙορομπθϑίδοὶ βϑϑίαντπμ ἀδαάϊξ, αἱ- 
486. οἴΐϑαι 81105. 50} ]ΡίοΡ 65 δ} 4 ΌΪΟΤ 5 80 ΤΌ Ον αἴ] Ῥ86Π6 

ΔΕ] .8165 οομβ] αἱ, 6χ ἀυΪΡῈ5 1ρ56 ποιηῖπαὶ ΕΡΒοΥ χα 1]. 
ΧΙ]. ο. άιϊ. εἰ ῬμηΠΠδίαπι 1, ΧἼΠΠ]. ο. τοῦ. γι. Ηδγηῖα 8 
Βάς Πίοάοότιὶ οἱ ἢ 6 ξομεθα8 δὲ δαοίουθι5 Ηἰδι ον τ πα Ὁ)10-- 

ἄον. Νᾷιη [π5ἰπτ15 ΠΘΥ ΓΑΙ ΙΟΠΕΠῚ Π1Π115 οοηΐγαχὶξ, εὐ ἀπ-- 

θῖαα ἀεὶ βουιρίου εϑὶ. [ϑδϑάθῃ δίᾳαμθ 1186 ἀποααα γαίϊο-- 
165 (ουμο}} Νεροί!β ἀποιου δίθυη 8146 Ἔχίρδη 6856 ἐο- 

οδαΐ. ῬΡΙαϊδνομ5 δυΐθη, οὐἷπ8 ΤΠ ΘΠἸϑίοοἶθ5, Ασ]ϑὶϊ- 

Ὧδ6, αἴιθοη, Ῥουίοϊθθ εἰ ΝΙοῖα8. ππᾶρὶβ την ἤπο 
Ρευ ποπὶ, ΠΘη86 ρογρθίαδηα ΠΙβϑἴουιϑ 80} 1ρ51}, δὲ χηϑρ 8 

ΤΟΥ 658 4181 ΓῈ8 βαβίδβ, πιδρὶ8 Ψ] 8 ΠΔΊ ὈΥΙΥ ἀΐδ 4181 ΡῈ-- 
Ὀ]Ιοα π᾿ ΠΟΥ ΠῚ ὙΙΓΟΡ ΠῚ σἀδρΡΙΠΧΙ 5 ἴδ] 6 ΡΙΌΧΙΠΘ ἃ Ὀ1ο- 

ἄοτο βρβοϊαπιάπι8. ΑΔ} δῖα πιο ΟὈΙΐον ΠΪῸ 1{0 Γ65 41188-- 
αι ἃ ΤὨΠογαΙ46 παργαΐαβ. αἰειπ στ, 

18πὶ ἢὶ ΒΟΓΙΡΙΟΡο8, ΤΠππογἸ 65, ΒΙοάουι8, ΡΙαἰαν- 

Οἢτ|8. 1 ΠΊ8Σ1Π1 ΤΠΟ ΘΗ τ 8 οοπϑοηϊαηΐ. ΝΠ] ἵπη- 

Ρϑία ἃ ΤΠαθδηΐβ 1π Ῥ]αἰαθαβ [αοῖο Ὀθι πτα ογέμμι, 8664] με ]- 
τηἷθ. ὉΠ Πἰὶ8 ΘΧΟΌΤΒΙΟΙ 65 βοτὰ ἴπ ΔσΥα ΠΟϑί]Θ τππΐαο 

[αοῖδβ 6586: ΠῸΧ ρεβϑι θη ἴα τη, 4186 1 ΑἸ ΠΟπὰ8 ᾿ποϊάθναΐ, 

νἰγ85 ἢ πϊὰ5 εἰναι 5 αἰἰγῖν1586,, εἰ ΡΟΥΘ 6 ΠῚ ἸρΡ88πὶ ἀΡΒΌΤΩ- 

Ρ5ἰβδε: Ρ]αίαθαβ ἃ 1ιδσεάδθιπομῖβ, ΜΙ θπθα ἂ Αἰπ6- 
ὨϊΘη ΒΒ τι8. αἰνΐαθ: Οογόνταθ δὲ ἀδίπμεθ ρΡ86Π6 ΡῈ ΟἸΠΠΘΏΙ 
Οτδεοίδπι 86 1068 ἱπέον ρ] εθεπι εἴ 30}1165 δοιίαϊαβ; ΠΟ Χ. 

Τιαοοἀδθηιοηῃΐοβ πα] ἔουίπδ τ1ι5085, ἄοποθο Βγαβδί 85 Ρεὶ-- 

Ιὰ.πὶ ἴῃ Μαοεάοηίΐατα εἰ ᾿Γνδοίαια ἰγαπβἐ 1586} ; ἤθῸ γΕ͵Ὸ 

εἰ ΟἸεοπε, αφαὶ Αἰ μθηἷθ τππαχίτπϑ ποίου αἴθ ΡΟ] οραῖ, ἡπου- 
τπ|5. ρϑσοῖι δἰ αυδιηάία τεϑιϊταΐϑιηι 6886: Πδεο δὲ βδίταλ τα 

οὐλαΐα οοπνϑηϊπηΐ ἰΐ6Ὶ βουὶρίοσθϑ. Ἐιβουεραηὶ νΘῸ ἴπ 
ΓΕ 5 ταϊπ Ὁ 1158 Πἴο 1ΠΠ|ὸ ρυϑθοῖραα ἘΜπον αἰ 65 δὲ Πιοάοσιιϑ. 
Οὐογαηι ἀἰββθηδῖο αὐ 5155 1}18 ]οοῖ8 15. ποὶ 8 ἀπηοίδ Ὀϊξατ, 
ἰδ. ἀπποὸ; ἥπϑῖπ ᾿ενθὰ8 γϑρὰ8 ᾿π811, αἰ δἰδέϊμα. 1ηἰ6}}1658-- 

αν, οοπερδοΐαιῃ ἀϊνδ βι αἰϊς ΘΒ θ᾽ μλμ8. ατ|88 ἴα ἀ6- 
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5ογ ρ ΐοτιο ἐγίπιπι ρα που αι Ὁ61}1} ἀππον απ ΠΡ 5εοαη- 
ὅαπὶ ΤΟΣ 1618 σοπιρΙ]οἰθη ἐπι τΘρου  [γ. 

(δρ. 1---(. ὙΠεραπὶ Ρ]αίαθαβ ἱπηργον 80 ἱπνδαπηΐ. 
ῬΙοᾶ. ΧΙ, 4:. 42. Ηϊο τοῖα ἴδοίατι ἀἴοῖε ἀγομοπίς Ἐπ- 
ἰμγάεπιο, 116 Πυϑοδώρου, αὶ πϊπ|6 ἀη θοθββον [μ1ϊ, ἔτι 
δύο μῆνας ἄρχοντος ᾿4ϑηναίοις, πο νοΥππὶ 6856 ἀοοθμπὲ 
αὐδθ ρῥγαδίθγεα (6 ἰδ ρογα δα Ἰοϊαπίπν. ΠΠῚ ΠΡ. Έ8810-- 
ΠΘΠῚ 1π ἹΠΕΡΘΠῸ5 ἕαδοίαμ πἰεσαιθ απΐάθηι ϑουὶρίου. 1π46 
ἀδάποι!, ᾳαοά Ρ]αΐαθαγιτῇ ἱποοίαθ ρᾶθοοβ πιοᾶο ᾿πίγα856 

δηπηδανενίθυπὶ; 586 Ποο, ΠΠΠΠΔ ὩΟΧ ργδθίθυ 856ῖ, Ὠ10- 

ἄἀονα8, δὲ ἰδτα δπΐθ εὰπὶ Πεηοβί πο 65 ἱ. 11. Ρ. 1ι5γὃ., 
ἴρβα ποοῖθ, ἀπτὰ ΘΟ ἀΉ]ΟΊ68 ρ8ο18 ασιἰαΐαθ δϑϑϑαΐ, ΤΉΌΟΥ -- 

41465 δονεηϊβδα ἡᾶγταὶ, τἀδοαὰ6 ρα απο Ρ]αἰβθε 865 
δἀονϊαπίαν φυλάξαντες. ἔτι. νύχτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον. 
Πομΐηαθ οαρίϊνοβ; 4108 ΤΠΘΡΔΗΙ ἴῃ ἀργὶβ, δίααπθ Ρ]αἰαθθη- 
568 ἴῃ ἴρϑα ἀυθ6 ἐεοεγαηΐ, Ῥεγιαιίαϊοθ δογιδιὲ ιοάουτιδ: 
ψουαμ ἰεβία ΤΠ που 146 δοΐιη Πα] ἄδμ θὲ μας 46 πὸ 1π|6ι 
τϊΡασΠα 6 ῬΟρυ]ι πηι, 8564 Ρ]αίδθθηβε5 Ἴ ΠΈθαπο5 οδρίοβ 1Π- 

ἰθε βου, [ἢ απὸ ΘΟ βεπ 10 οὐαὶ ΤΉποΥ 4146 Ὠεπιοϑίμε- 

Ὡ65 ].]. 
(.γ7---9. ΒΕΙῚ ἀρραναΐα5 δὲ δοοῖ! αἰρουσηαπο, ὙΠ, 

θιοά, ο. άι. 45, ϑεουπάμπηιν Ὑ Πππον ἀἸάθηλ ῬΘΙΟΡΟΙ 651: 
ΤῊ 5511 δυδηΐ ἰοσαῖοβ δα σόσϑῖι Ῥουβϑίαθ, φαοα δρᾶ Ὠιοά, 
Ταοΐατη αἰοῖίαν. ϑο1 ΤΠ οοἀδουη πο π ἀρπα {Π]ὰπὶ νοὸ- 
οαπία ΟἸΠ68 ῬΘΙΟΡΟΠ 651: ργαθίον. Ατρίνοβ οἱ Δομαθ05: 
Ἰῖο Ροϑίθυϊονεβ οπητἰς, πάπα 016 φαοι ΤΉπον 1468 ρ6Υ- 

σὶε, Πελληνεῖς δὲ ᾿“χαιῶν μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπει- 

τὰ δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες. 

(. 15. 6 Αἰμ θη! ἤβιαηῚ ΟΡΊΡι5 ἱπθαηΐα Ρ6110 ῬεΪο-- 
Ῥοπηδϑίαοο. ὈΙοα, ο. 40. φποίδηπ!5 ΠΟΘΟΙΧ. ἰα]οπία οκ 
ΒΟΘΙΟΓΌΠΙ ἐγ] θυ 15. Τ᾽ 1556 βου 11, ΤΠποΥ 1665 Π6Ε.; πϑη] 

60 8616 Δ Χ1586. Π8Πη0 ῬΘΟΌΠΙΔ. ἰρϑτιπι, ῬΕΓΡΙΟἾΘΠΙ, 5818 
οοπϑίαί, Ὀιοάογβ ἀδοθ χα} }}1ὰ ἰδ] ορατα Δ] απὰπᾶὰο 

πὶ ἃ ’'Ὸ6 τ Ρροβὶίϑ 6856 ἰγϑα]ῖ: ΔἸ16ν ΔΟσΏγΔΙ15,. ἀδσθι 151-- 

116 ταϊηὰ8 ἰγεοθηϊ8. ϑίαϊυα Νποσναθ 1}}} παροὺ ροπάας 
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«αδάναρίπία ἐδ] οπίου μη δι}, θ]ὸ φαϊπαμπαρίπίας 5εὰ 
“αν “1415 τα Ποῖα πλ σοΠ ἢ πηδμΐ 8}}1 βου ρίογθβ, 4πῸ5 ἰδὰ-- 
ἀαντ 6586]. 

Ογᾶν!5. ἀυιπδίανδθ ΘΠ γα πΐογαπθ παμηογαὶ σνἱρίπιὶ 
ὩΟΨ ΘΙ 1118, 864} 6χ Π18 ΓΒ ΥαΙ465 δαάθοίμῃ, Πἰοάουιϑ5 
βϑρίθηηάθοῖμι ἰπ οδϑί6}}15 δῦ Ὁγθ15 τποθηΐθι8 ἔπιΐθθ6. 00Π- 
ἰθηα!ι. , 

Ο, 25. Ἐχρεάϊο Αἰπθηϊθμϑία μι ἴῃ Ε]θαπ. Ὠ]οά, 6, 
45, νθ θη, ἀσδπ Φειό ποπιπαὶ ΤΗπογαϊάες, Φερία νεὶ 

Φεραΐί ΔΡΡΕ]]δῖ, Μαϊ!θ. Ὑιὰ. ποῖ. Ῥδ]μιου. 

Ο. 69. Τῇπο. ᾿“ϑηναῖον διςχιλίοις ὁπλίταις ξαυτῶν καὶ 
ἱππεῦσι διακοσίοις ἐστράτευσαν ἐπὶ Χαλκιδέας. Ὀ]ΟάοΥ. ο. άπ. 

ἰδ 1 1.11}}6 1116 5 ΘΟ] δ μοΓδΐ. 

Ο, 94, Βούδορον φρούριον. ὨΙοά. ο. 49. Βουδόριον. 
14. γγα588. δα, Τππο, 

Ο. 97. 98. Τπ ἀοἤπηϊομπαϊθ γα 108 γοραμα ΤὨνδοῖαθ 
αἴᾳιια οορὶϊθ, 4αΙΡαβοαπὶ 81.816 68 1π Ἔχ ροϑα Ἰο απ ριῸ- 
Τδοίτι5 δϑί, αἰ ϑβθητν αἴθυια βουρίον Ὑ14. γγ888. οἱ ὙΥ 6886]. 

4168 διαὶ δια 111 ΒΘ ΘΠ 0118 Ρ] Λα θα τι6 ΟΠ] 68 41- 
νορβιίαίθ5, ϑβϑρθϑοίδῃἐθϑ πᾶ χ 6. 8 βου ρίπγϑι ΠΟΙΠΙΪΠΌΠΙ 

4αονη η δ νοὶ μου νοὶ ἸΟΘΟΓΗ ΠῚ, δ] ΠΟΘ πὶ Πηΐ-- 

Ἰππαπ., Ὡδν ἢ ΠῚ ΔΠ]ΔΥ 4.6 του αχη, δἰ δὰ ουἀημθιη ἰθπηρο-- 

ὙΠ}. 1 4110 ΡΒ ΘΟΙρΡαΒ πῃ δὰ ρϑυΐθ, 4π|86 165 1π|8} Ὀ6]} 1 ΠῚ 

Μαΐου δὲ Ρεϊορομπεβίϑοιπι σϑϑίαβ ρευϊσϑοῖαι, αἰ θγε. 

ΓΟΓπ6 βουίρίου, Ῥγαθίογθα 4π88 δοοιγαΐθ θχροϑαῖ ΤΠ1-- 

ΟΥ̓ 1468, 886 06 Ρᾶμποίβ πι060 5ἰσαιποαὶ ΠΙοθαγα 5, αὐ Ασοὶ1-- 

ἀἀπι1 Ῥυϊπιαπι 1 Αἰτοα μι ΘΧΡ θα οπθ πὶ, ρΡεβ] θα 86 τιᾶ-- 
ἰαγαπι, ΡῬ]αἰδοδυηι ΟὔΒΙ ΠἸοθ πηι, ΘΠ] Οϑ ] 6 15. οἰϑα δ 1π 

Αδίο!α, Πιδοθαδθιηποπίογα μι οα]α τα ϑίθη τη ΘρΠδοίθυϊα [ἢ - 

808, Θογαπά εξ ἘΧΡΘΕῚΙ ἰἰομ δα πᾶν 8165 ροβί οἰαά δι ΑἸ μθηΐθη- 

δ ατη ἴῃ 510 111ἃ ; σοπίγα ααδθ ἙΠαον ἀ1465 νοὶ ρα θ θυ 151}, 
αἰ ἀογρίαθ Ἰοραιϊ πίη ἴῃ Αἰἰοδπι», ν 6] ΘΟ 8.}10 ΠΟΗ. 6 Χ- 
Ρ Του, αὐ οα8ᾶ5 ΡΘΕ Θὰ 8, 46 4αῖρι8 γαν]θ ἰυαϊσαίμιμη 
6886 (ΠΠο1ϊ, δὲ βοηπΆ]}1α.. 4π86 Ἡ]Πη15 ᾿ανῖα ἀποοραὺ (ῬΙ ΠΟΙ. 

ΒΙΔτ ον 480. 2. Ρ. 194. 5η4. ή 455. δὦ ὙΠ, δγ, ξύγγρα- 



᾿Ὶ 

ἈΛΟΑΌΜΕΝΤΟΌΜ 50ὉΜ ΤἈΛΟΤΓΑΥΤΙΤ. δῦ 

φέας), δὰ ρυϑεῖου. 1108 βου ρίοσθϑ πιϑχίηιθ ὨΙοἀουὰθ νεὶ 
ΒΈρΡίν ἢ ναὶ ρ] εἶ α8 Ἔχ ροβα, 

ἔα ἴα αἰσὶπδα δ εἰἰββθηθα ὉΓΡῚ πηδῖον 65 παθθηα 
βι, 8ῖ 4πδουιίαν, νεγὲ Ἰμαϊοαν Νίαηβο, ΟὨ]Π5 ἀπ δ 65. 10 

ἀθ ἰηρσεηϊο ΠΙβιουϊοουηχ Π6}}} ῬοΟΙορομπδβίϑοὶ ἰθριϊαν 1π 
εἰ ϑρανία ἐ, Π. μ. 591. 544., ἩΠαογαϊάεμιν ἰσηρα ρυδοῖο- 
τϑπεϊαπιὶ 6586, (ποά βδᾶερο ραιθί οχ ὑϑΡῈΠὶ ΠΑΡΓΑΪ ΓΤ 

πδίανα,, τὖ 5] πα 8. ἴῃ ΘΧΘΠΊΡΙΪδ ΒΌΡΥα ΡΟΒ1115. ΠῚ Π Πητι8. 
ἴπαμ πιοίίο δ δ «βου !ρί!ομΘὴ δχιίτι5. ΘΧ ΡΟ ΠΠ]Ο 15 

Αἰμδπἰθπβίιπι ἴῃ ἀεσυρίημα βιιδοερίαθ ἀροα “ΓΙ ΟΥ ἀἸἀδὶ 
Ι, 109. 110. δὲ ἀρυᾷ Πίοσογαμ ΧΙ, γ5. Πῖσ σοηοθαῖε φα]- 
ἄδθπι, Αἰ πμθπίθηβ65 ΟΠ 65 πᾶν 68, 4ῸῚ|Ρ5 δα ἰνοπθυδηΐ, 8 Π11- 

εἴ558, 5661 χη 65 οδίεμβα νἱ γαῖα πηδίοσυο 4αδι πὶ δραά 

ΓΠΟΡΠΟΡΥΪ 5 αἰ πη] 55θ6ηξ. ΟΥΓΘΠ 6 ἸΠΟΟΪ 168 ΡΘΥ  ΘΠ18568, 
ΤΠαοΥ ἀἰἀ658 δπίθπὶ μου Ῥδθοῖβ ἰαηΐτιη σομ 5 1556, ΡΓ6} 08: 
4π νε]Ὸ ἰπ Δεσυρίο ρευαϊίοϑ 6556 δου 11. ΠῚ 4015 το} 
νἰάει, δὴ Ποὺ τὸπι, εὖ σεβϑία ογδὶ, δὴ 110, αὐ ἃ ν ἃ 15 

ΑἸΒΘμ θη ϑῖθ.5 παυγαραίαν οἱ σνυαθοῖαθ ποπουῦὶ εγαῖ, Πδιν8- 

απ ε856 27 Οὐἱα ̓  αὐοα ΠΙοάογιιδ ρ86 ᾿πξενῖα5 ΧΠῚ, 25. 
ΔΙμδμΐθηϑεο5 ἴπ Αδσυρίο ἰυἰγαιθ5 αὐτάνδρους Δι 51886 6Ϊ-- 
εἷς Οποά νοσαθυ! πὶ Ομ ἰεἰ αυϊάειι 101 ἤθρ. 1., 504 
ν δὶ ἔουϊαϊίο, νοὶ φαοὰ 8ογ θα Βα ΡΟ. ΟΣ ΠΏ πηθον ΘΡαΐ : 

πϑι ῬΘΙ 4.1 ΟΠ.}68 ΠἰρυῚ Ὁ 6ὸ ἀϊβοίθπί. ὙΒπογαΙ ἐπὶ 

β6ααῖαν βο οἰ Ἰαϑία. ΑὐἸδιορ 8118, ααθιηϑαπηοίπηη Οἱ] ΠῚ 

Αἰ ΠΡ Ὶ Δ] Ιου τ δου ρίου ἀγα ἰαϑ οἶδ Θἰτι5 ΠϑΥ ΓΟ ΠΕ Ὶπ Π0Π- 

Βνυιδηΐ. ΟὟ. [ΐρρΡ. δα 1, 105. 1π|{, ΒΡ] ΓΟ ππᾶχῖὶ- 
ΤῊ 8. ψ6] π ΠΠ ΠΕ. 158 ρον] ΤΠ αογάϊθπι βοααιαγ, αἴ 
ΌΙΪ ἦ6 οἶδ5586 Ποπηοβί 618 ασιξαν, ἢ αἃ ΘΠ θη θη δ ε[8-- 
βϑτ πὶ ΤΠ ογ[4ε85 11, 42. εἰ ΠΙοάονιβ 1. ΧΠΠ. ὁ..11.. 

αἰᾳὰθ οαπῃ 1}10 ἴαοις ῬΙαϊαγ μι ιι5 ΝΊο, ο. 21. .Οὐι5. φυϊ ΘΕ} 
δαοὶοΥ ἑαβ πϊο 60 ΠΊ8101 6δἰ, αυϊα ΤΉ πον 115. παγγϑι Οπθγῃ 

ποῖ 80] 81 ἢ “60 οομπηραγαίδϑιη 6586 1166 δρρᾶγοῖ, 4ποᾶ 
ΠαΙΘΥσα ᾿ἰδοι αἰον τα, ἐππα! γαῖ οὐ βασι δυϊοσ 8 

ΤΠυουάἀθ πο ἀδἤηϊίαμι 1086 Δ ἰἀ141. ΟΕ, οἰίϑιη απ86 

ἀεὶ πππηθτο οἶδ5815 Αἰ ποηϊδπβία πὶ δὰ ὙΠ, 60. 6 ΡΙ]αἴαγε πὸ 

΄ 



δ 1. ΒΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΟΥἿὖΑ ΤΗΠΟΥΙΘΕΒ 

εἰ Ὀίοάοτο δηποίαραμίαν. [01 δαίθηι ὨΙΟΘΟΥῚ πδυγδέϊο 
ΟὈ ΠῚ 4118 βου ρον θὰ8 οοην θα ν 6] εἰϊαπι τη δίου θαι ψΘυΙ δ-- 
15 Βρθοίθῃι παῦθγθ νἀ θιυν, ἰδ ΠΟΘΙ ΕΠ], 8 ΠΟΙ͂ 

οτὶθ δα ᾿ρϑᾶμῃλ ο σαῦδϑι, ποῦ ΤΙ πογαϊάθιη ποπ ῥτο- 
ῬΔΌΜΠ ΟΣ ταὶ 4 Θβου 081588 ᾿πα]οαθαΐ, δὰπι ἀθβονπογῖ ΠΙοάο-- 

τὰβ, {900 πὸ δα] θπι Θχοπιρ]9 πΐϑημῃν, Ῥϑιοιίαθ ὙΠ6Ρ8-- 

ὨΟΙΠ].0 641 Ρ]αίδθαα 1πἰγανθγαηΐ. - 586. ἴδοι 8. Τη8Π6, 

4αδηα ποοία ἀδργθιθηαϊὶ ροίογαξ, δἰαποτάθο Ποιποβίμεπεβ 

εἰ ΠΙοάονιιβ ἱπιρεία πὶ ἴῃ 1108. ἕαοίαμα ἰδ ἴα (5 }1586 

νι ἀεπίαν. ΟἿ]8 ἰδ ποραῦθὶῖ, δἰϑην ποοῖα, ααατηῃ ΡὈΪἃ-- 

ἰαθθηθθ8 δὰ ΤΠΘθΆπμο5 δορεάδοχοπὶ εἰ (6 Ῥᾶοθ οἰαη 118 856- 

γϑηΐ, χρη ΠΟΥ ΒῚ ΠΌΠΊΘΥ αι ΔΠΙ πϑ ἀν ΘΡ ἱ ροΐμ!886 ὁ 

Οὐυοά 81 ΤΠασον αἴ65 σαιιδᾶ5 86.410, σαν 1166. Ρ] ἴα θ568 
ἰᾶται, δηΐθ Ἰπαοθμλ Θἀουθπ πη 1 ]οαν ουῖπὶ, δὲ ποῸ ἸρΡ 8111 

οδίθμαν νου 8 ΡΠ] οϑιμη [1558 ἜΠΘΡ 8118, 4118 πο π8Π0 

πϑΥ τα Ο6 πὶ δεαοδηι Ῥααθ1 ὁ 566, οἰ8 πὴ Ὁ] 6Χ γΘ-- 

γι οοπαι!οπ6 ν 6] Δ] ου τὰ ἰδβί! ΠΟ 1118. Π1}}1} οΟ]]Π1σὰ Ρο- 

ἰδϑῖν τἰὖὐ δᾶ 6 Ρ6 1π ὨΠΠ]ΘΥῚ8 οὖ ἴειαρουῦ5. οὐ ἜΠαοΟΥ- 

6146 Ταοϊο μά αππι οὐ, Νδπὶ εἶνε ΠΙοάουιη ἰρϑηῖ, 5106 
ΟΡ ΡΊΟΓΟΒ. 6Χ 4] 58 Ὠλ]8 ἢ διι51ϊ, Βροοία πη 8, διὰ ΠΟΣΊ ὯΙ 

ἀθοβοΥ 85 ἰδηΐα 6556 Ροἰοδὶ, σαδηΐα “μον 616158. {ΠΠ6 586 06 
Θρενὶ οἱ σγανιου ουγϑί : αἱ, δῖ ππππὴ Πθγατα ἀπο θβοι μη μα 

δρεοίδγηιι5., τ 8]14 οἱ Γ6]}115, 41185 46 56 1016 1ὰ ἀδοξμη- 

νγῸ8 Ποιηδηοβ παιτγαΐ ὁ. 2ῷ.: ἴῃ 1οϑάθυιρα5, 4086 18] 

ααΐο Ὀ6]}ὰ}} ῬΘΙορομπ δια οι ἃ 1 .δοθα δ 0118 οι Μ6-- 

(15. τηϊΐα, οἱ ααϊθὰ5 Ογϑαϑοὰβ αγ})}65 τὰ Αϑ518. 18 ρυοατία8 
ΒΟΓΙΌΪ 6. 26.: ἴῃ ὅπηοὸ χηογ 5. Αγ 811 ὁ. ὅ9.5 ἴῃ δία 

ῬΥΙΙ ο. 61. : ἴῃ Ἔχρϑατοηῖρα8 ΝΙοῖαθ, ααδναπι Ρ] τ 65 οοη- 
ἔμπα ο. 65, οἱ 6. 8ο.3 ἴῃ τ οπ8, 4ὰ8 8 ΝΙβδθαμ σϑβίϑβ 
φιθπονδὲ ο. 6γ.ς: 46 4υ] 0.5. ΟἸ 1018 1π οἰ 8 ΥὟ 6556 ΡῈ 
88.115 ἀἸοίαη. ἘΣ δουιρίου 5 δαΐθι, 4108 βεοιί5 δϑὲ 

Ὠϊοάογαβ, ἰϑοοραῖϊ5 αἰβοΙρῺ}} ἹΠεοροιρα5 δὲ ΕΡβογα8 
Ῥυλοίορηπδ ποῦ δ 86}1π|8. νχθυαηΐ ΤΠ πον αἸ6., πΘα 86 

γ05 ἰπηο σϑϑίδϑ σΟσ 5066} ορρονίαμπίζαΐθηι ἰαμπίδια, 4π8Π-- 

ἴα 10. Παραδιιμῖ : οἰϊϑῃ) βαβροοίδα ἤὰδὶ ᾿βουὶρίογ 8 
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56 Πρ ἰδ] δαπὲ τι} 115, Οοπίνα αἰος ογίπιθα Ερ] ον αν 
ἀεξεμπάενθ φαϊά θα δἐπά αἱ Μίανχ (δ μονα Ρ. 29. 544.}), 

866 ἴα ἰάθη, αὖ ΘΟ ΓΆΡΙΟΒ. 6] ἰοοο5 ΙΓ ΠΟ η15, ὨΙο( ΟΣ], 

ϑϑῆεοαθ ὩΙΙΟΥ ὩΠΠ4 6 1ρ86. ἰδοανθ ποηπθαὶ (ρ. 84. 66. 54- 

ἃ. Ὑοβοῖα5 ἀα δῖον. Οὐ. 1. 1. 6. Ὑ.}, πθαὰθ ῬΠεορομι-- 

Ρὲ Ραϊγοοϊηϊ μη 5 δοιρίαὶ, Δα ρΙ8 μα! πα Ια ἀπά 5. ἰθν-- 

ἀϊπ8 δουϊρίον, 4αθηὶ ΠΙοίουιι8. μα βϑιπι δθοιὶμβ εδὶ, ΡΒ11- 
βἴιι5 ΘΓ οι 58 118, (6 410 ΠΆΡΕΙ εἰοοία αἰϑραίαν! Εσαης, 

ΘΕ! ον ἴὰ ᾿ἶθνὸ 46 βἰία δὲ οὐἱσίπθ ϑυγαοαδανα. 6 Ηἰο 

Ῥμη Ἰδέ. γδ5 81] 85 80] πὶ ἰἐρ ̓ ξ, 1 αΌΪ 118 δἰϊαμὰ ραῖ]ο 

αἰ ρϑηιον 6888 βοϊεἱὶ Πιοάονγιι8. Οὐμν ον Ἰηλ18 πο5 δα Ρ] α-- 

ἰαγοματα, 4αὶ Ργορὶὰ5 δἰΐαπι Του ἀϊ 46 δθοιέιβ, οἱ 586-- 

Ρ6 ᾿ἰδάθῃν ρᾷθπθ ψϑγ} 5 τ18118 δὶ. (ΟΡ πιοήο νἱϊαπι Νῖ- 
οἶδε, εἴ σοιῆρατα 486 [δὲ 46 αἰξθγοδίϊοιι ΝΝίοἰδο εἰ ΕἸ θοη 5, 
«απππ οἰα5515 Ῥυαμπι τα θη άα δϑϑαῖ (0. σ.}, 46. βᾷοθ ῥεῖ 

Νιοίαπα ἔλοϊα αἰψαθ μὲν ΑἸοΙθἰαά θιη δα θ]αΐα (0. 9. 10.}, ΔΘ 
ἐχρθαπίομθ ἴῃ 5101}. 8ιϑοθρίαᾳ (6. 12. 544.) ἰδριιμίαγ, 

ΘΙ 118, 4τιὰ6 [ἰδάθπι 6 γεθὰ8 παραὶ ΠΟΥ ἀἴ468. δἰᾳιις 

ΒΗ ΠῚ ΠῚ αἰΓΙΠ864 16 ΒΟΡΙΡίΟΡῚΒ. ΘΟΙΒΘΠΒΙ1ΠΙ 5[α. 11 Δα πδ6-- 
νψεγίθβ. Οἱ ἱπᾶ6. φυϊάίθι Θχρ ϊοαπά 5 δϑῖ., φαοα Ρ]αίαν- 
ομπ5 Τμυον ἀϊάδπι ἰδμιϊ ἃ αβιϊπιανῖ, τὶ οἱ αϑϑϑηϊίνὶ πο (α-- 

Ὀιϊαροῖ. (146 Ἰαπάθιι ΤποΥ 41615 ᾿η ΝΊΟ. ο. 1.) 864 ποὺ 

ἸρϑΌ μα ἰπ το τι ΠΟΠΟΡῚ ΠΟΘῊ 1551 Π|11ΠῚ ΒΟΙΊΡΟΥΙ ΠΟΒΙΓῸ 6ϑἰ, 

Ῥγαδθβονίληι δὶ οοπϑί ἀθυϑιηῖ8, ααοα 161 βιιρτα ΘΧΘΏΙΡ]Ο 4ιο-- 

ἄἀδπ δισῃιποαίΐαπι οϑὲ, Ρ] αἰάυομπο πο ἀοἴμ1556. δἰῖοβ ἀποίο- 

τα55) 408 ϑδ4ᾳισγεῖαν, πἱ ῬΠΠΠΠΙδίμτα δὲ ΓΙ πιαθιμ, (46 4ὰο 

εἰ ἴρ80 1π {Πρ νῸ πιοέο ἰδ αίο “Ἰ8ραϊαν! (οα εν :) 56 1105, 

4ποναμα ἴρ86. τπθηΐομ θη 1Π]ΟΪϊ, 1Π1 ροβί μα θ᾽ ϊο5. 6586. 

Ουοὐ 81 ποπηῦ]!α δα α1 ῬΙαίαγομ8, ααδθ πὶ ΤΠ ον 46 
ΠΟ γΕρου ἴα. εα ΡΙΘΡ 486 αἱ 1186 ΘΟΠ51110 σον ο-- 
τἰαπξ, 114. 80 ποὺ ΔὈΠουγοπΐ, 41 γῈ8 ἃπὶθ Ὀ6]}ὰγ Ῥο1ο-- 
ῬΟΠΠ ΘΙ Δο ΠῚ σαϑἕββ ἰδηΐαπι Ὀγοντίεν ἀἜβουθουα να], 16- 
μὲ Ῥεϊγαΐδηι, 566. ΡΒ] οαμ νἱΐϑτι νἱρογιπι 1ΠΠ πιϑ τ ῖτιαι 
φαϑρ οι, οπιῖηα δαΐθια, Ῥιοσίδσία. δἰ; δἰ μ} 1118. σομηπδηΐᾶ 
Ὠϊπλῖδ6 ἀνοχδαίαν, απᾶπὰ αἱ, 4086 γε] ἃ Νίοία ν6] ἃ} «1116 



δὸ 1. ΡῈ ΒΑΤΙΌΝΕ ΟΥΑ ΤΗΟΥΡΙΌΕΒ 

5. ΘΙ ΒΕΠ|0 5815 ΑἸΠ ΘΠ Θμ51Ρ0 5 46 115 ἀϊοῖα οὐ μα !οαία δρδηΐ, 

ἐὰ οἵμμἶα γεΐεγγεῖ. [Π] 4}115 Ῥϑιι οἰ 551 Π115 ΓΕ 15 81 ν 6.6 ἰδοὺ 

ΒΟΥ ΡΊΟΥ ΔΙΓΕΡῚ σοπέγϑα !ο1}, 186 Ρ] ΘΓ 488 ἰον 85 (πὲ ΡΠ αΐ, 

Ῥεγίοὶ. 95. οἱ. Τπαο. 1, 116.) αἀἰβοεγθραπίϊαθ, ραύ ον πὶ δα 6, 

ἤσαθ οαπὶ 4115 βου! ρίουθ 5, αὐ Ταδίϊπο (1. 1. ο. ὅ- 4. 6.), 

Νεροῖς (ΤΠ ϑμαοῖ, ο.. 5. ὃ, Ῥαῦδβαη. ο, 4ά. ΑἸοΙ". 4.), Ῥδα- 

βαπίᾳ (1. Ὑ1Π. ο. 10.), ΤΠππογα 1 Ἰπἰογοοάμξ, τε} 1τ|5 1 

πο 115 ἰτδοίαθαπίασ, Ὑι4 ποῖ. δα 1, 91. 1558. 156. ΠΠ4, 18. 

11, 86. Υ͂Ι, 88. τοι. ὙΠ, 55. αἱ. 

ἀν. ΤΥ. ΤΒαογάϊάεοιι οὐ ἀϊρποπι ἀΓΡΊΠΊΘΠΕτΙΠ μἱβίουϊδθ. 

οἰθρίβθε, δἴ ἴπ 680 Ἐχρ!!οᾶπάο δᾶ ἰδπίιπι, 4046 δ 

γτεηι ρουτπορδηξ δίητι6 π᾿] Θπι σα 1118 δυᾶπὲ, δἰ! 586, 

πΕ4 0:86 πΙπ)18 8116 ΟΥ̓ 6886, Π64τ6 ἀδρτγθθίοπθβ 

1πῸ11165 δα άιάϊ556, βμϊτθ δὐΐθμι Πἰρτια, ὉΔῚ ἀ666- 

Ῥαΐῖ, ποῦ φοξῃ1886. 

Τὴ) 6 νου! ίαι5 βέπαϊο, αὰο ΘΧοο] τ ὙΠαογάΙ465, βδδίσ 
ἀϊείατα νἀ είαυ. 888 51 δἰ δοίϊοπθηι νΕ] 1ρ51115 ΔΥΡΌΠΙ ΘΠ 

νοὶ νϑύατα δα Ποὺ δυσυπιθηΐαμ 40 60 γίδια πὶ ΠΟΠ8ἰ-- 

ἀονααιθ, τπαἶΐα 181 Δ. νυ  ΠΠ}}15 γΈργθ 6 ηα!. Νδῆι 

Ῥὶοπγ 5[ι5. Ρ. 768. Β6ΙΠ τὴ ἃ ῬΠπαογάἸά6 ἀδϑοτίρίαπι αἰοϊξ 

μοχαθ Ῥυϊομγαπι ἤθῆσθ [ΟΠ1κ: ἀπο ὯΓ ποῖ βΘΓΘΙΘίαν, 

πιαχίτη δ ορίαππ ΠῈ {1556 81π 118. Οἱ 5||6 10 εἰ ΟὈ]1-- 

σἴοπὶ ἰντδάϊταπη 4} ΟἹ ἢ} 118 ἸΡποναγθίασ. ἔπ ΘΡΥΘΡΙ8}) 

δυρσαιπδηϊδ. [Ὁ Π61Ὲ ! Οὐοά Ποὺ ὈΘΙ] απ ᾿πξαιιδέμ πη. Ῥαϊξ 

Ονδθοῖς, ἰάθο ἰδοθπάπηιν αἰπα ΤΠ ἰσηπτη βίου α ἀνρα- 

πιοπίαια ᾿παϊ]οαμάαμι ει} Οὐἱά νερὸ, τὶ ΠΙΟΉΥΒ1, 51 

ηυἱ8 Τὸ τϑρρεμεπαάδξ, ἄυοα ιἰβίογίατν ρΟΡᾺΪΙ βουρϑ δι], 

ἃ 40ο ΠΟ 801 }7 γα αθ Οσάαθοδθ Ὄγθεβ ὄνεῦϑαθ,, 866 

εἰΐαπι ἰοία ταθοῖα ἴῃ βεγν ταΐθα τοάδοία δὶ 56 τ 

415 σαν Πανὶ πο5 δχιϑιϊπιθὶ, 14 ἀΥ τι πη ἢ ἴπΠΔ ΠΟΌῚ8. ΡΓῸ- 

μαίαν, υοά εἰ τηϑιποταΐα αἰρπθπι δὲ Ῥοηδ6 Ἐραρῖδ᾽ ρ]6-- 

πθχη δεδἰ. Ταΐθ ἀγραμπδηΐαμι δαΐομ δ ν ΘΥΒ8 ΠΔ 86 Π 6. ἂἃσ 
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ΡΤΟσρογδηι ἔου ἐπ 8 1 ῬΡΟΡΏ]ΟΙ ΠῚ δα ρρ θεν Ρο556, δὲ 0 
ἰη ΓΕ] Ἰοῖα8. ἀΠ απο ΒΕ] πα σοϑίαμη, 480 τπᾶῖι8 δ Ὁ] 16 }-- 

ἴα ραίγαθ 6. Οὗ [ΠῚ δι, 60 8ΘΟΘΌ ΘΑ 115 1(ἰ ΟΡ ΠΟΘΟΘ ἢ - 

ἄπτα 6556, πὶ ἱπάθ ποῦ]85 ργυδεσθρίαᾳ τϑροϑίαη 8, ηπεδ 
εαμπείθμι. οὐ απ αἰ δῦ ἴῃ Ροδίεγιη ἀροθαπΐ, ἰδ ομβίγἃ.- 
ἰΐομα πορ δρεὶ. Οὐδ εἰϊδπὶ αποα Ρ6}}} Ῥεϊορομηδδί οὶ 
Ἠϊδίουα οοηϑοῦρία εδὶ ἃ ὙΠπογαϊάθ, νδ]4ε Ἰδοιθἰπηαν, 
Νὰ ποὺ Ὀ6]] πὶ ΡΥ] ῬΕΙ͂ 86 Π]ϑΡΉΠπ οἱ δίγοχ ἔα], 
Νοπ δεβίατα ΘΏ1ΠῚ δϑὲ 1  ἀππὰ8 δχίρσιδϑδ οἰ ν!δὲθα, ΑἰΠ6-- 

Ὧδ85 οἱ ϑρανιίδπι, 4πο ἔχθυαπὶ. 4.1 εἰἸσογεπὶ ΤΙ πον 1-- 

ἄεῖα οΥὐἰπαϊ παισὶ, 5εἀ ἢο 80 1} 88 10586 Οἰνα 68 ἐϊ1 1 
ΟἸ. 8 ΡΈΠΕΙ15 ϑρράτγαῖῃ θ6]]}1οὺ πιαχίπιθ Πογαρϑηΐ, ν θυ τι} 
οἰϊαπη Ομ 18 ἀσϑθοῖα 1 ΘΟΠΊΠΙΠ]ΟΠ6ΠῚ ΠΪι15 06}}1 νηΐ, 

4ασπιὶ 81. σαπὶ ΑΙ ΘΗ] ΘΏΒΙθῈ5, 8111 οατ Θρανυ δ 18 δοοίθ-- 

ἰαίοιαι. ᾿αἰροηῖ, (Ἴπιο. 1, 1.) ΕἸαβάθιν. θ6}}} ρᾶγιϊοῖρε5 

[οὶ] βαπΐ Ογαθοογ τ. ΘΟΪΟΗΙ ἴπ Α5:8, ΘΙ1ΟΙΠ1α δἴχαθ 4110], 

εἰ 6 Ῥᾶγραυβ Ρευβᾶθ, Πνδοοβ αἴαιιθ 84}}1 ΠΏ πη] ατδ6- 

σοναπι ῬΡΟΡᾺΪ. [11ὰἃ ΡῈ: υἱρίπίϊ βερίθμι ἅπηὸ8 ανδεοία 

ἰρ88, Μαοδάομϊα, ἘΠ δοῖα,, ᾿πϑ δ τηδν}8 Αέραθὶ, Αϑδία 

γαϊ ΠΟ . ΘΙΟ Πα. οἱ ρᾶγ8 [ἰ8}Π|1Δ6 νθ] ΘὩ 11551Π|6 ναχαίδϑ 
βαπΐ, Ῥνυδδίογθα ταὖ οπτηϊα ΡῈ 114 οἰνὶ!α., τὰ οἰ Ποσ 

αἰνοοἰβδιμσμα ἔμ, πραὰθ ἀπαᾳαδπὶ Ογαδοῖα δοάεπὶ ἐδιη-- 
ῬΟΥΙ8 ϑβρϑίϊο ἰοΐ δὲ ἰδυΐα πιὰ] δάϊιιιο ροῦρθδβα εὐναὶ. ([, 

23... Αὐἀάδ τευτα νϑυϊοίδίθπι, [ουΐα δ 6. ν]ο δι ] τη. 

Οπχμΐπο 8ἱ ἤοο θ6 πα πὶ σοπιμαγαίμι σαγ 118. 4186 ΡΥ ]118 
Οτναθοὶβ [αθυῦπηΐ, Τυοίαπιο, ΝΜ δϊοο εἰ οοἰθυῖβ: Πδα6ο Ομ ϊα 

60 χηϊπογὰ ἱμαϊσαπάα βιιηΐ, αὐ 1ρ586 Τ πον 4685, ρταθϑα- 

δΊΘη8 4881, ΟὈἰγθοίδίου 8. 510} ἴουθ, ἢ ῬΙΟΟδΙΪΟ, οὐϊ 9 

ΠοΟ ΡΥ ΔΕ .Π] ΔΥΡΙΙΩΘΗΐαπι αϑὶ, ἀοομϊς, ὅ866 Ρβ6]] τὰ 

ῬεΙορομμθβίβου ΠΟ 50]}}}} ΡῈ 86. ΘΟ Ά 116. δὶ, 

50 εχ δὸ εἴϊδηι 8]146 τὲβ Ῥγοηϊθυαηΐ ΠῸΠ Πιΐητ5 στάνθδ. 

Ηος οπΐηι θ6}1}0 Αἰμεμπιθπβία μη ορα8 ᾿ἰὰ ἔγδοίαθ εὐ 40}01-- 

Ἰηδίαθ βυπέ, αὖ ππ π΄] 8} ροβίθα. δα ε πηι, ἤδη δηΐθα 

μαθιθραηΐ, ρΡοϊθηϊίαπε υθοῦρογαγθηΐῖ. Ογδθοῖδθ ρυ]ποῖ-- 

Ῥαΐῃ8 δὰ 1δοεαθιμομῖοβ ρεύνθηϊῖ: 866. Π1 δ [μ081] ρβὲῦ 



0ο 1, ὈΚ ΒΑΤΙΟΝΕ Οὔα ΤΗΌΘΟΥΡΙΡΕΒ 

ο5. βερίεμι οὖ νι σίμὶϊ Δ ΠΟῸ5 ἸΠΘΉ ΠΣ οἱ Πομαίπαπι εἰ αἸϊα-- 

χ γα ΤΟ ΓΠΙῚ ἀδἰσιπιθηΐαηι ἔεξοθσαμΐ, ἴα πιοχ, 06 5181 
Ῥδγανογϑηΐ ἹΠΙΡ ΘΓ, ῬΘΓΠΙΟΙ ΘΙ ΠῚ 6888 δα πβερῃηῖ. ΟἿ. 

Νίαηβδο ϑρανί. νοΐ. ΠῚ, ρ. 5658. βᾳᾳ. Ταπι οἰΐᾶτι Δ δΥ πε 
Οτδεοαγαμι οἰντ αἴ ἔοσγηδ δὲ συμ! ἶο 86] οαθ5, 486 
Βοο δι μι οομη 8 θαηΐα»., τηαίαία οϑῖ, (Π|, 82. 546.) 
Οὐπηϊαπι δαΐθιι ΟΥ̓ΔΘΟΟΓΌΠΙ ΤΠΟΓῈ5 ΘΟΥΓΌΡΙΪ δαπὶ (ν14.1.1,), 

εἰ ασδθοὶ οομίγα τᾶθοοβ. δα γουτι ΘΈΧΊΪΠΟ τι] σο6ρΡ6-- 

ταμπί. οι Ἰσιξ αι ΘΥΓΑΡΙΠ118., 81 18 πὸ ποὺ Ὀ6ΙΠὰτα ἴπὰ σαμθᾶ 

[1586 ἀἸΧΘυ 15, 406 τοχ Ογδεϑοοόσαπι Πἰρογὶα5. δ ἢ} 1588 

εβἰ, οἵ ροβίϑα δυσαπε ἃ Νδοθ μη! 8 οἱ Ἀοιπδη18 115 118}1-- 

οἷα δαπὺ τπ8]18Δ. ΟἿ. ἀ6 Πὶβ οἵππῖθπ8 Ηδ]. Οραβοο. νο- 

Π. Ρ. τοά. 54ᾳ. Ταῖθ ἰϑιϊαν θ6]]ασπ 4π|8 τὰτὸ ποροὶ αἷ- 

σῃασα ἔμ 155869» απο 5] Προ ]αίίτ ἀἘδουρ είν ἡ Νἧ 1ρ56 4τ|-- 
ἄξει ΠΙΟΏ 5115 ποὺ ἔδοιδϑαὶ, πἶδὶ δ ποίιι8 Θϑϑεῖ ΟΡΡΓΟΓΘ 58-- 

ΡΓΘ ποίαίο, 6δχ 400 Πἰβίουῦϑθ πο ἃἰϊπμα 6556 ραΐαραΐ οοτ-- 

511ππ|. 481 πὶ ν]ΡῚ απ} 65 ΡῈ δ᾽ ποὺ που ᾶ5 πη] σϑυϑΐ. 

ϑεα ποῖ 501ππ| 1ΔΟΠΘΙΠΙ ἈΥΡΊΠ ΘΗ ΤΠ ΕἸἸΘΘΓ 6, ΨΘΥΙΠΙ 

60 εἰδοίο οἰϊδτι οασαγα ἀδθοὶ βουρίοῦ, π 4π|ἃ ρῥγοξεγαΐ, 

αποά δα ποὺ ἀυραμηθηΐαμη πο ΡΟΓ πθαΐῖ, Οὐ 1 τὸ ἀπο- 

Ῥὲὰ5 πιο ]8 [81}1 ροΐεϑί, 51 ν 6] Ὠ]1}}15. δ]ΐθ ον!" ΠϑΥΡ δ 10-- 

ΠΒ1Π19 6] ἀασγοβϑίο 68 1η1|{11|65 1π8θυ. ΠΙῸ ἰδπηθα Ἠ1Π81] 

ἀϊοοπάαπι 46 ργοοθπῖο. [η 40 τοίου αἰαν ἀπ! 6 ραὰ 
ΤΠπον ἀΙάθαι Ὀγανιίθν γ65 Οὐ ΘΟ ΠῚ 1π646 ἃ ὈΥΠη8. ΟΥἹ-- 

σἰμθ: 8ε4. Ποὺ πὖ ἴῃ ΡΥ ΟΟΘΠ115 Δ Ι ΠΠπ5 δανηατ΄, 1ἴα ἃ 

ἩΠυουαΙ46, ααδηηδα πιο πηι ἰᾶται 5] ΡΠ] Πα ν ]μητ15. 60 601- 

5110 [βοΐπμι δϑὲ. υὖ οομηραγαίομθ 1πδἰπἰὰ ῬΟΙΟρΡΟΠ6- 

βίδοο θ6}1ο ρυίονα οϑάθυ νὶ δἴαπθ τπϑσηϊππάϊπθ ἱπέθ! !Πσ8η-- 
ἕπτ. Απἰπιϑαν ον ερθαΐ Θη1πὶ Τ Πὰν 1465, Πποιηΐηθ5, αυ8η1-- 

ἀἴϊαὰ «φαϊάθηι θ᾽ πὶ βορουθηὶ, Ποὺ Ἰρϑαγα ὈΘΙ αγι τπᾶχὶ- 
γα ΡαΐαΓΘ, 5664 60 Βηϊΐο νϑΐεσα 1η8515 86 ΓΘ]. 5, 21. 

1π46 σοΠΠροραΐ, ἢ 40 8. ΨΘΙΓῸ 'ΘΌΠΙ ΠΟ ΔΡΕγγᾶ586 Ὠ10- 

ΤΥ 511 δχθιιρίαμι ἀοοαὶ, [Ὸγ6, 4 5 ποο Πθγοσ τι ἀτσα-- 
ταιθιέιτι αἸ5Ρ]]οογθῖ: δίααθ αὶ πδ6ο 8 ΠΡη8 ΤΠ 6]οῖϑ, α81-- 
ἔμ μοββϑῦ, 1ρ86 οοογοογεῖ οἷ, απαοα Ῥγοοθιη οἰ ποίπμ:1 6βέ, 



ἈΒΟΑΌΜΕΝΤΌΝ 50ΌΜ ΤΒΑΟΤΑΥΙΤ, δι 

αἰϊεπίοβ τοἀδοσγεὶ ᾿θοίογεβ, νοϑΐεια 18 οσΐθπαϊξ πο ἀο6θ 6 Ρ 6 
ἴῃ 64, 4τὰ να! ροὸ ΑἰΠοιοραηΐαν, 6586 ϑαπηἐϊομθ. Ῥγδθ- 

ἴεγσεα ααπῶι ἴῃ ΤῸ5 ὈΥδοα8 (ΥΘΘΟΟΓΤη Πα ΓΘΠ5 τη ]ἴα 
18 Ἰρποία ἱπνεηϊββαί, δὲ Ποπηπππὶ (6 115 πα Ἰοῖα 886 086 

ῬΕΡΨΟΓβδὶ 6886 86 8886 3 6118 ΘὩ ΠῚ [ΠΤ 6 Ὑ] ᾺρΟΓΑὈΙ , 4ποά, 

4πῦπὶ δα ΡΘΟΏ] Δ 6 μν ΔΡΟΒΘΘο]ορίαπ) ἀγαθοῖθθ ΘΟ βου 6 η- 
ἄδπι ἰδ ριιβ εἰ ἀθεσδβαί, οαῦὶθ γ68 σγαν]βϑίπηδϑ, δὶ ορροτ- 
ἰηϊϊα8 δάθναῖ, δἰπηρεσα ἀἰθογανι ἡ ΝΟ μοΐενὶθ ἰσί τη Σ 

ὩΟῺ ΤΡ ΕΥ1, αποά ΠΙοη 5118. δἰΐατι ΠΟ ῬΤΟΟΘΙΠΠΠ|, 8} 

Ἔρτορίτι ἰδιημαθ. ΠΘΟΘββαΡ 1}. Πα] Δ Παρ 51π6 140- 
τπ60 οομβιϊο δααϊξατη 81, τθργε θαι Ρ. 855. 544., εἰ Ρυὶ- 

ταδῖὰ δίαιτα δχίγθιηδηη 6118 ρ8Ρ ΘΠ] ΘΟΠΙ Π σΘἢ5 Αἰϊπα εἢ]-- 

οἷϊ, 4αοα 5101 τη δὶβ ρΡγοΡ αν ἀ1ο1, 564. αποά ηΐπη5 Ὀχανο, 

ψῖ]6 αἴαπθ εἰμ πα πι 6ϑῖ. ΟἿ, Ενουβ 49 Ῥγοοθμι. ΤΗπογα. 

Ρ- 15. 584ᾳ4ᾳ4. ἴα ἴρβ8 διιΐεῃι Βἰβίουϊα ΓΒ Ογ 1469 ργοβοίβοί- 

ἴὰγ ἃ θ6110, 4φυοά πίον ΟὐνΙ μος οἱ Οογουγδεοϑ ογίι πὰ 
εϑὲ 1, 24.: εἱ υδοΐϑ φυϊάθμι; παῖ Ποὺ ᾿6]] πὰ δα [οοάεγα 

Τιαοοἀαεοιποπίοσα μα. δἰαπθ ΑἸμθηϊθηϑίασα ἔπ δησεμάα οσοα- 

ίοπθια ἀδάϊ. Ῥοβίθα ἰϑιηθῃ, ῬΥΪΑΒΑΆΘΤΗ δα Ρε]]πηὶ Ῥε-- 

Ἰορομππεϑίδουτα δοοθαϊ, γΡῈ8 ἃ ασδθοῖβ ἴπΠ46 4 δηϊίο θ6}1ο 
Μεάϊοο φσεϑβίαβϑ Ὀγεν εν δ) αὶ ὁ. ὅ9. 544. Οὐδη 581 

ἦρβ6 ἀεργδβθίοποι (ἐκβολὴν τοῦ λόγου) Δρρε!!αὶ ο. 97.5 68 
4υτάεπι πβοθβϑᾶγα οραῖ. δια θ6]] τα (ον αἰ Π]αοῦτα 4 81-- 
4αδτα δηϑατῃ 61 Τοδάθυιθυ8 νἹ ] 18, εἰ ρϑαμι οδιϊϑα 
6111 6558 ἔβυθρδίαν (ἡ ἐς τὸ φανερὸν λεγομένη αἰτία 1, “5.), 
απο Ὀυϑθίεχίι8 80] 011 δγαΐ 5 δἰ θη πὶ γεγα, ΘΠΌΔΠ(ΔΏῚ 
ΒΘΡΠΊΟΠΘ ὩΟΠ ΟΟἰθὈγαῖα οδιϑε (ἡ μὲν ἀληϑεστάτη πρόφασις, 
ἀφανεστάτη δὲ λύγῳ 1. 1.) δἰἴα εγαὶ ἴῃ φιιοία ΑἸΠΘὨ Θμ βίη 
Ῥοϊεδηΐία., πιθίιι. 4016Πὶ Ἰη]Ἰοίοραμὶ Πϑοθδειηοηϊβ8, οἱ ᾿πϊ-- 
τ 101 Ε118 ̓ ηἀ6 οΥἱ8. ΟἸΔΡατα ΘΓ ΟΥΙσΊΠαμι εἰ Πδ ΧῚΠιΘ 
ἱπογοιπθηΐα Αἰμθηδγιιμι, τὲ νϑυὰ Ὀ6}}1 οατι8ἃ οἶδα ραἰογοῖ, 
ὭΘΟΘ556 ΘΡαῦ ΘΧΡΟΙΪ ; ργϑθϑθυίίηι απ αἰ] δηΐθ ΤΠ οΥ-- 
ἀἸάθπι βου! ρβεγαμξ, Ομ 68 δὐΐ Γ65 δηΐθ θ6]]ὰτ δα] σπι 

ξοβίαβ δὰϊ ἴρϑιμα ποὺ Ὀ6Ι] πὶ δχαγαβϑθηΐ, 864 ργοχίπια 
τεῦ ροΓα Ῥγϑθίθυτ 9 98θηΐ, Θχοορίο Ἠε]]δηΐοο, ααὶ ὑσθνίεσ 
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ΠΘα16 ΙἄοηθῸ ογάϊπθ δου ΠΙΘΗ ΠΟΘ ἔθοιδ. (1, 97.) 

ΓΔΠῚ ΠΘΟΘ5987186 δα πὖ ρ]Θν θα πα 6 πον 6118 ἀΘσ Θβϑί 0968, 

4088 Πἰο βἰησα αβ τθοθηϑθὈ 118, οπη ἰδ πίθ5. ἰδηΐππι ΟὉ-- 

βουνδίϊοηθθ Ρϑοἱδ ψ ῈΡ 81} 118 ΘΟΠΊΡ ΓΘ η885 (αἰ ἀς Αθίπϑθ 

εὐ αρ οθα5 ΠῚ, τιθ,, ἐθ Ἠδβῖοαϊ πιοσὶθ ΠΠ, 96., ἀθ 

ΟΠ ΘΘΟΡ ΠῚ ΟΥΊΡΊη6 ΤΥ, 120. 4].) εἰ τηγὶ 58, 4.1 ρυΐδη- 

ἴατ, 4αρρ6 (6 4α]Ρῖι5 ἴα βϑαργα ΘΧμΟΒΙ [ΠῚ 511. [σιταν 

4ε Ογἱομθ ἴ, 126. εἰ 46 Ῥαυβϑδηΐα 1, 1598, 544. ΠΘΟΘ588 710 

αἰϊφατά ἀϊοοπάαπι ουδὲ. αασπὶ ΑἸ ΘΏΙΘη868 εἰ Γιδοσάδεμιο- 

ὨΪ 5101 1 ν]σθη προ υϑϑϑθηΐ, αἰ ῬΙΘΟΌΪΟ ΡῈ ἢο8. ψιΓῸ5 

“οοπίγεαοϊο Γθ 65 Πα γᾶγεπὶ. Οὐποῦβὶ ἀ6 Ῥαυβαπα ῥααΐο 

Ρίαγα ἀἴοία ϑαηϊ, γ68 ᾿η16 θχυρ]οαηα οϑὲ, απ Ρϑιεβαπίαα 

νἰΐα πο 161 ἴῃ ἰδ ρονα θ6110 Μά ϊοο αἰᾳα8 Ροοροπ δ βίδοο 

ἱπιευθοία, 4π86 σαν ΤΟΥ ἸαΙ δου θα πα Ῥαθυῖαΐ, τποάο 

ψιθηη5. [460 δἰ ἃ Ῥαιβδηϊδα ΠΙβουῖα δα ΤΠ θη] 5[ 0015 

δχίγεπια [αία 86. ΔΌΥΙΡΙ ραν, απ8ὲ αι πα αι αῖπ οαπ 1118 
οομδοροηΐ, ἰϑηθῃ ὉΠ] Οα απ ππὸ Π181] μου ππθπΐ, ϑ6ᾳμ1- 

1ὰν 1]. ΠΠ. ὁ. 15. παυυϑίῖο 46 ΤΠ 6856 Αἰοαθ ᾿ποο]85 εχ ρᾶ- 

σἰα Αἰμεμαβ ΘΟ] ρσθηΐθ, αὐ ἐσ τϑοογράδιϊοηθ νϑίθραη 60- 

ταὶ Πόσα πὶ ΘΌΡΙΔο ΑἸΠΘΠΙΘΠΒΙ ΠΤ 1Π ἈΡΥῚ56. ΨΊν 6 ΠῚ ΕἜΧρ]]-- 

οοἴαχ,, 486. ἔθοιῖ, αὖ εἰΐαπὶ ἰᾳποὸ δα νηΐ 8. ΠΠΟβε θ118 

Δαστθ 1 ἀΡΡ6Ππὶ 86. σοηξουγεπί. Μαρὶβ εἰϊδην ἰαπάδηα 

ϑιαπΐ 68, 4086 46 Οὐγυϑϑυιηη πρϑῦῖο 11], 96. γ. αἰοία 
βαπῖ: ααοά αιπηι ρ6Ὶ ὈΡΘν 6 πιοαο ἰθπΊρτι5 Ποναἰ856ῖ, πὶ 

ἄμθῖς ἃ Ῥίθυίβαιθ, ααδηΐα οραΐ, Ἱρπουθαίανς πᾶπα 

ἰατὰ βργα [αθυ]Δ5 φυδβάδπι 46 Ἴ᾽ Θγθὶ εἰ 6.15 σομϑϑησιι- 
τἰϊαῖε βρϑυβᾶβ σοβηον πλι8, ἰατπ ΨΕΡῸ 8116 ΠῸΠΠ5 ᾿ρο 

ποιὰ ᾿μα]Ἰσαγὶ σϑοῖθ πομ ροϊΐοβὶ, 4ααπὶϊ τπου θη] ἔπθυ 
ἐχρθάϊο ἃ ϑ:18]106. 1π ΑἸΠποπΙθηβίααι σταίϊδηι. βυιβοθρίδ. 
Τὰ εἰΐαπι Ῥαγαϊοοαϑ εἰ Μασοδάομαβ δι ἀροΐα οαπὶ ϑίογα 

9611} Ῥε!οροῃπδϑβίδοιὶ οομδουοπὶ, δὲ ἰο ]88 ἰπ θὰ δοιηπηθιπο- 

γαηίαχ, τ, 51 1Π ΘΟΡΠΠῚ ΠΊΘΙΟΓΊΠΏ ΓῈ5 σαραΐ 99. 1Π8.1Π11-- 

ἴα, ΒΕ] ΘΠ] δαΐθπι οαρὶΐα πα αἰϊοη 85 ἴῃ οἰ ν τα 15 ΘΟ πα - 

ἐϊοηδ Ρ6. Αὐομϑίδαπι, Ῥογαίοοαθ ἢ] π|, ξαοίδθ πλάϊοδι- 

ἴὰγ', ἔοι] βουϊρίουϊ νϑηΐαπὶ 405. Ιάφ ΠῚ, τοᾷ. ἐς Π6- 
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Του ατ ΤΟ 8. ΡΥ βἰἢ15 ὩΟΠΠΏΪΪα [86 1, τὸ ΔΙΒΘηΐΘη565 

118, 486 0611} ΡΕΙορομηθβίδοὶ ἰθρονρα ἴπ μα ἰπ588]8 1π-- 

δἰ περαηΐ, βοϊαπι Δ Πα] ΠΊΟΙ Ἐπ γοϑἐϊί 1556. ἀθο]αν εἴ, 
Οὐυδηφαδια απᾶ6 ἀ6 ἈΒδηθα μοὶ Ῥοϊγογδίεπι οὰρία οἱ 

ἈΡΟΙΠ ΠΕ] οοηβθογαία ΒΟ. 11, δα ροϊεσαὶ οπιίίεθιθ, 
απππὶ 18πὶ 1, 1. αἰρ 886, [τὰ οἰίαιῃ ΠΥ, 102. 1 Διη-- 

ῬΒίρο θοβ οὐ σΊη]} 8, 48 4010 18 54 Π6 Θ066Π| ἰᾳγα, 40 46 
Μαοβάοῃῖθι8, ἀἴοαγα ᾿οθραῦ, πομμ1}1 ἃ γθρ ει, χαδθ ἴδτι 
Τ, το0, δαἀξαθγαηϊ. Αἰἰαηθα Πϊο 56} 168. Οὐ ]ΟΠ18, 4 Έ8 ΠῚ 

Ἰῃ ΘΓ Πρ 6. πο], τϑρϑι ]οηθιὰ δχοιδαῖ. ((ομηραγα 

εἰΐδιῃ Π, 27. οὰπὶ ΕΥ̓, 60.) Ῥιδείθν μᾶθο ἔογ 8815 8] 1615 

Βας τοἔογαϊ φδθ Υ, 26. ΤΒυον ἀἸ468 Ὀγθνιίοσ 46 86 1ρ86 

ταοημδῖ, δ 408. τη ϑουθ Πάοιη 110 118 8.18. ΘΟ ΠΟΙ αν 
ουρὶὶ; δααπ6 ἰδ τηοάθβίθ ἀϊοία δαηΐ, αὖ οἴδημα σα πϑηγῖ-- 

Ὥθπὶ αμθαηΐ. ϑ΄᾽η6 ἀμιθῖο δαΐεν ππὸ μευ ϊποηϊ σα 6 ἀδ 
Θ᾽ΟΠ Πα 6. δια δὲ 1π00118 ᾿πθαπίθ ἢἰργὸ Ὑ1. ἀἰβραίδηϊαν, δὲ 
ΟΥ̓ σϑοῖθ ΠῸῚ Ροΐογαπὶ, 4υομϊατη Αἰ μΙθ565 πᾶποὸ γδ- 
σίοποι» ἴΠ πᾶπὶ ἰδ 18 ΟΟρ118 ργοΐδθοιϊ βαμπῖ, δὲ Ἀ0] ἰδ 

Γαπδβίδπι οἰδίθιι Δοοαρογιιηΐ, ΠΏ] Π118, 4181 ΡΔ1 δΓαῖ, ο0-- 

δηϊίαμη Βα Ρεθδπὶ ( ἄπειρον οἵ πολλοὶ ὄντες τοῦ μεγέϑους τῆς 
νήσου καὶ τῶν ἐνοικούντων τοῦ πλήϑους καὶ “Ἑλλήνων καὶ 
βαρβάρων κ. τ. Δ. ὙἹ, 1.)}, ἀἰᾳφαε 8πη8 ἰθυγδθ, ἴπ αὰ8 ρὰ- 
βσῃδίημη δϑὶ, ποία. ΟἹ 18 ΠΔΥΓΑΙΪΟ ππδποᾶ δδὶ εἴ ΟΡβοιγα. 

Ουοά δαίεμ ἴῃ εοάθηι ᾿Π0γὸ (6 Ηδυτηοά!ο εἰ Αὐ]διοριίομθ 
ὙΠῸοΥ 1468 Ἰοαυϊίαν, 14 ρνοΐθοϊο σομΐνα ΠΟΥ ΘΠ] οἰμ5. 80- 
οἷάϊις ποι ἰδ πο 1ἀεγ ἀΥραμπηδμΐαπι ἴδ τι ρυΐηο Πρ γὸ 
(0. 20.) Ὀγδνὶ ει ἐναοίανι --- μος δμΐτα δἰΐατα ἰδὲ ἃ 6ὸ [8-- 

οἴπι 6588, τη γ]άή]ηητι8 --- 4 πὶ 04 ἰᾳ16 414 μᾶχ-- 
ΓΔΏΟΙ ορρονι πη! δίεμι μἷο πόα Βαβι, 864 ῥχδείθχίι μι 88-- 
118 [6 σθρϑι τ, Νοι μϊλαμι ἰρίταν, ναυῖαβ Πυΐτ5 γοὶ χα 
ΡΠ οἰ οι 8 αι δοβιία8 6586, δἱ ἔμϊ886, 401 Ἐπυονά τόθ ΡΙ-- 

δἰ γι ἀρ ατα σθηθσε οί ἰάθο ἐϊοοσεηῖ. Ηος (δηθὰ 

αἰἰ πα εἰϊ ΠΟ Ρο586, βῃρτα ργοβραΐμηι εϑἰ. Ἐουίαβϑ18 ν61Ὸ 
βου ]ρίου ποϑίθι", Ἰη 6 8 βάθη 68, 4188 ΡΟραΪὶ Αἰ οὶ 16- 

Υἱΐας δχοϊίαραϊ, εἰ γθοογάδιβ, εαπμάθηι Ἰδυϊϊαΐοπι 1.866-- 
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ἀδοιλοι 8 ν]οίουί πὰ ἔβο ΙΟΥ ΘΠ Το ἀ1 1586, δίαπο Ῥγυᾶθοο- 

Ῥίου! 5110 ὨΙΟΡ ΓΘ ΠῚ. 510] ἘΧΒΠΠΠ} ΟΟΤ 8556, ῬΟροΪαΥὶ 1τ-- 

ῬΘΥΙΟ ΠῸῚ αὐπιοάπηιν αν θαι ---ο Ὡ8 1 ΟἸδοπ θη οορἕδ 1πὲγο-- 

ἀποὶῖ νὰ ὐλλοι  όῶι Πολλάκις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων 

δημοκρατίαν, ὅτι ἀδύνατός ἐστιν ἑτέρων ἄρχειν, μάλιστα δὲ 

εἷς. ΠΙ, ὅ7. -- 864 ρῬδύῖεσ αἴψπθ Απέρποι εἰ Χοπορῃοη, 

Τ.Δοεἀδοηιοπίουπσα οἰν δὶ ]5. Του δ ἢ] ἀηδία δτα 161-- 

οὐραῖς ᾿ἀδοα6 πο] ΔΕστΘ ἰ0]1586 1, 81 Ῥιβίβίγδιαδα τ οδὶῖ-- 

παΐϊδϑθὶ ΠΡΟΙα1, 564. σοΡ 5. ΠΠΙδ 15. ΟἸ ΟΠ ΒΟΥ Ρ ΤΠ, 

παῖδ παρ ραΐὶ ᾿ιϑοθ οι ΟὨΤΟΓ ΠῚ ΤῸ 565. ΝΙδηδηϊ ἰδτπ θη 

ἢδδο δἰηθίσαδ, πθαπο νἹἀθηΐαν δα ᾿Ιαυϊ πὶ βου οἱ Ρ0586. 

ἍΠ|5854. ἰσίίαν ἐα ἔδοϊθηοβ, 51πΠ|Ὰ}, 4088 Πϑοίθητιβ ΤΠ ῃ10- 

γανιατ8, ἀοργθδϑίομθβ, 46. 4ΠπΆΓ Δ Πα αυ ἃ σΟΠΡΡῚ δἰϊαγη 

Ῥοίδθϑὶ Οσοῦζου. Αὐϑ ἰδίου, Ρ. 272. 546.. 50115 ΡΠ πα π]5 

8114 0ὸ ΠΕ ΠΙΘΙῸ 6888. 8666 115 Θχοδρῖϊθ ΤΠππονάϊάθη 56 }1- 

ῬῸΡ πηδῃο1Ὲ ἴπ Υραπηθηΐο, απο α 510] ἐγἀοία πε αττι ΘΈΠΥρΒΙΕ.. 

Οὐαν ΕΔ Πὶ ΤΙΟΌ 8115. ΠέπῸ ΒΟΡΙρίου 5. ΠΟΒΕΡῚ ὙΠ Ἐ 611, 

αἰ οϑὶ σα πη] 8 ΠΕ] ΒΕΡΉΘΗΝ νΠ ΠΟ οἱ νουίθηβ, Πόλεμον ἕνα, 

ἰπαῦϊ Ῥ. 772.. χαΐ τινας ἀπνευστὶ διεξέρχεται μάχας ἐπὶ μά- 

χαις καὶ παρασχευὸς ἐπὶ παρασκευαῖς. 

Τα ᾿σϊτατ, Π181],. φαοα 1 π}Π|6 51}. ἃ ΤΗπογ 46 πὰγΞ 

γαΐπηι 6596. 086 10 ΟΘΠ50} ΔΟΘΡθ 5 8400 τη 060 οΟΠ66-- 

τι. 964 θοπὶ βου ρίου 5. δδὲ δα, ΟΠ 8, ἀπ865 δὲ δ᾽- 
σαιηθηΐαπι Ρ΄6 6. ΘΧρΡΟπϑι αι. ΚΘ ΡΠ ηΐτν. ψΘΡΘ ΡγῸ-- 

ἔεγρο Οὐ οἰϊδιοῖο ἀπόοθτι5. ποτ 5. πο 88 18[6οἰτυ ἃ ἢ) ἢὨ]-- 

ΘΓΟΥΙΟΟ ὨοδΟ 6586 80.101 ΘΙ Ο  ν 8115. {ΠΠπῸπῈ ΘΠ ΠΘΩ 6 

᾿ιἰδτουίϑηι τἀ ἀρίστη ἤπεηι ρου χ]8586 Ρ. 771. οἱ ὅ5ὅ7.., η6- 

486 ταϑίαπη γποάσπι τὰ α΄ οθ ὁ ἰαμ Π15586, 866 απδ6 Ραποῖο-- 

χῖθυις νου 5 ̓πα]σοσεηῖ, νου θοϑίσθ ΘΧΡΟϑι1356, ΠΟΘΙ σθηξ- 

τἴὰ5 δαΐεπι αἰξσ͵]558, 4186 ἸΟΒΡΙΟΥῚ οταϊίοπο ρερεναοία ἃ 
δβϑοηῦ Ρ. 859. ὕ᾽τῇηουμιαιῖιθ οὔπθη αππιη ΡΡΟρὶπ8 οοηδι6- 

ταν θυϊηλα8, [6] Πρ οτα 8. ϑ ΠΏ] 6558. Τποϊρίϑηγα5 δα ἴθ πη, 

ἃ Ῥοδβίθσυϊονυ δ, 404 ΘΧΘΠ3 18 αὶ 5681 ΘΟΥΡΓΟΒΟΥΓΘ δίτι-- 

ἀαϊ! ιοηγοῖι5. Οὐουαν δπίτη, απο Ραρσθα δά ΕῸνΥ- 

τῃιδαἀοηΐομι, σοπηῖθδα (1, 100.) ταΐτι15 ἀοουχδίθ Ὡδνταΐα 811 

{απ 
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αμδιη ΡΥ μια Γι ἀοΘαἀαθηηοπίοσ ἢ δὲ ΑἸ Πδμϊθηϑία αι 1η ΡῈ ]1Ὸ 

Ῥεὶορομηαβίαοο ρυό θα πϑνδ}ῖδ (1. 11.), φααπα ἔα θὴ ἴῃ {|| 

ταὰϊῖο ΡΠ γα5. πᾶνϑβ οαρίδθ ναὶ] ἰαθϑὰβ δὲ ἀθρυθββδθ δββθηΐ. 

Ἐοδεοιιαπθ πιθο πιο }}}} ΡΥ παν (ον Ὶ ΠΣ ΠΙΟυ 1 δἰ 406 
Α(ΙΟτου γαθοσντπι Ραρτιατη πϑναΐθι Τ, 20. ἀσσαναί 5. εἰΘϑοχὶ- 

Ρῖίατα νοϊπθυιΐ. 8566 δὶ γϑοῖθ γεβροπίθὲ βομο βία: Τὴν 

ναυμαχίαν ταύτην οὐκ ἀκριβῶς διηγεῖται, πρεσβυτέραν 
ἴσως οὖσαν αὐτοῦ. Ἀδ5 δημ θ6ΐϊο ῬοΙῳροιιπμθβίδοο 8ιρ6- 

ΤΊΟΓΘ5 ΠΆΒ ΠΟΙ ρα 6 ΠῚ ρ511|8 ΔΡΡ  πυΘηἱ ἃ ΤΉ ΠΟΥ ἀ1ἀ6 οἸθοιὶ 

οοπβεϊιιδηξ., 886] ΠΟΠΏΪ]81 ριῸ 1πίγοαάποίίοπα ΠΡΘη δ βἰπΐ, 
4αδην ὈΓΡΘΥ 581216 Θχροπθπίαθ ογαηΐϊ. Ηδῖο ἸρΡΊΓῸΣ θγονὶ- 

ἰαιὶ τα 1116 βίῃ αἱδ, αὖ, 4 π 1 80 ἢ σι ᾶν 881 188 Γ6 5, 568 

δᾶ 5. ΟἸ11|68, ἃἰα 116 1π [18 1818 Π|8 518 4186 ΟΥ̓ ἰ586ηΐ, {118 Πὰ 

4πὸ πιοίίο σϑϑῖβθ βϑϑοιηῖ, γουγθῖ, Ρϑῖιοἱβ οαρ ἡ θὰ5 Ομ θα 

Ῥυϊδοαὰ. ἀγδθοῖαθ βίου Ἔρυεσῖα δαἀπιῦγανοί. ϑεὰ 

οἰΐαην ἴῃ 1ἴ5. 486 1 1080 ΡῈ} ]ο Ῥοὶορομπηββίαοο δοοιἀονυηΐ, 

ἀθβον θη 815 ΤΟΥ ἀ1465 ϑαϊημηαιι ἀθηϊξ ορούαπι, οὐ “Θὰ 
Ροὺ ϑϑμητσι Ρ]ΘἸ8 Θχροηθγοῖ, απ186 ψῈ] με)" 86 ΠΙΏΡΠΒ 
δαϊ αἰγοοὶα Θϑϑεηΐ, ν 6] Θ΄ 40 1}0Ὲ18. ἰδ] ϊα ρυοπθηΐ, Ἐκ Π|οῸ 
ΒόπενῈ 5.π| ῬΘϑιΠ]θηι 8, ἀπᾶθ ΑἰΠοπμ88 νοχαν, ΜΠ 16- 
πδθοΥ τα ΡΘΥΟυ] πὶ, Ῥ]ἰα ΘΘῃβἴπαη 1 ΘΥῚἴΠ8, χὲβ ἃ θγα- 

818 βεβίϑε, βχρϑαἶο 1 Θ᾽ οἰ Πα πὶ δὲ ]ἰα ρ] τα; εχ μος 

ΘΡἢϑοίθναθ ᾿π80] 86 Ἔχρυβηδίϊο, ἴῃ 4πὲ Φαδ πα 81 Ποπ 
ἩΪΠ118. ΠΙΒΡΏ 8 ΘΓαὶ ψ6] ΟσΟἰ ΒΟΥ 11 ΨῈ] ΟαΡ ΟΥ̓" ΠΙΙΠΊΘΓ 8, 
Γαθραηΐ ἴδῃ θη ἱπέθυ οαρ ϊνοβ μαια ρϑιοὶ ϑρανιαίαθ, Ομ. 5 
86 ΔΥΓΙΠΔΠ16 Ποϑίϊθιι5 ἰγϑα τα ΓῸ8 6556, ανδεδοὶ πῸ}]Ὸ μοῦο 
ΔΥθΙ να ϊ ἐναηι ΠΥ, 40. οἱ ἡ πτιτη ΠΙΒΙοαιΐ 5 Τοίι μι δϑϑεῖ, 

Το ἀδθιοη!ά ἃ Αὐρὶν 5 Δ  Π86 116 ΡΟΡ. 18 τγ 816 δια ἶν οοο-- 
Ρθυαμὶ Υ, 2. τό. Πάρι Τιδοθαδθιμοη!ὶ τιξ οαρίϊνοβ 56 ῃ- 
γΑγθμὶ δὲ ὙΘΟΙΡΘΡαΡ απ, οοη δϑίμη δ Γοθάδνα [δοίοπα 
Ῥᾶγᾶϊ ονδὰὶ [Ἷ, 16. 866. ΑΥΒΈ Υ ΨῊ 4πᾶ6 ροβίθα ἀθοίμηο 
611 δππὸ σονογα ἰηϊέα. βαπί. Ῥγδοίογθα ϑρῃβοίονία ἐχ-- 
Ῥυρπαῖα. ΔΙ ΘηΙθη 868. 101 ἰαΐατα δὲ οονίδι γεθάϊεσμηξ 
ΒΥ} ῬΟΒΒΟ ΒΟ 61. τὶ ΜΘ 886 Π108 ΘΟ]]οσᾶγο, δία [μαςο-- 
Ὠϊοδλι πε! ἀερορη]αβὶ οὐ Ηο]οῖοβ. 5ο]]]οιϊανα ροϊεγαμῖ, 

Τλειογά. 1. τὶ 
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τ“ 4αοά ν6146 ἱπρναΐι πὶ εγαὶ Γυδοθάβθιποη δ: ΙΥ, 5. άι. Υ, 

55. Οὐδημοθγειη εἰϊᾶπὶ ΟΡ Παϊπ8 ἸΏ ον τ Π|1 ἀΒ ΓΙ Ο ει 

ἀοδογιριϊοπεαι ἱπίανῖα ΤΒιοναΙάθηι οαΡρὶὶ ΤΠ ίοῃ, Ρ.: ϑάο. 

54. Οἱἱ 5ὶ Ρ. ϑέι. 54. οἱ Ρ. 84ά5. 54. δερτε ἔεγὶ, φυοὰ 46 

Οὑἱπουϊοναμα, Αδριπϑίδιππι, ΘΟ οταπιὶ δὲ Ἠδβιϊδεθη- 

“ ρ᾽απι Ὠ1 156 }}}8 Ῥϑποίονα αἸοΐα δἰηξ. 4πᾶπηὶ 46 ΝΠ οι 618, 

ῬΙαίαθαμβῖθιι5 αἴᾳαθ Ν6 115, πο γεραΐαντξ, ρδνείη 5 τη }}- 

Ἰπτὴει ἴδοϊα., ΗΪδῚ ἐαθά αι ΟΥΘΆΤ 6 ψο  πππη8 ἰοοίοῦ 8. ΠΟΙ 

ἰοάεπι νΡὈ18 ΒΡ 8 τεροὶϊ ροβ86, ρᾶγίι ἰπ8ΐ85 ΤΠ πον - 

ἀἰἸάϊ ἔμϊ88ε σαι888, σαν 6 58 ροΐϊῃ8 φαδπὶ (6 1}}15 6ΧΡ}1- 

οαἴα8 ἀϊσεγεῖ, Νϑιὰ Μιγυ!θπδθογαπι, Ρ]αἰδεβηϑίαπι οἱ 

Με]ογαμι ααοίααοῖ ΡΌΡΕΓοβ θγαπΐ, οαρὶ 8 ρογίοα! τα 88- 

τοσαπΐ, εἰ ναὶ ἐγ δῖ βαπὲ, γ6] ταΐϊγο ἑαπίιμπι οϑϑῖι 500Ρ-- 

ΡΙΙοϊατα εἴξαρουτηί. ΟΥὙΠ ΟΡ ποθι οατῃ Νιοῖα ρδοίοπθιι 

ἔεοθγαηῖ, οἱ ἀδογαενεναηὶ ᾿4ϑηναίοις ἐπιτρέψαι περὶ σφῶν 

αὐτῶν πλὴν θανάτου ΤΥ, 5ά., ᾿ΙΔΘπλα6. 5818 ππιΐ6 ἐνᾶ-- 

οἷαϊ! βιπὶ ς. ὅ7. Ηεβϑθεπϑίππῃ ᾿πἰογίπ μι αππ Ρ] ασιθυι5 ψ Ὶ- 

Ἀὴὲ5 ἀξβου! ρίδηθ πο ροίεγαῖ, ααοά 1ποϊα τ π᾿ ἐθιπρογα 
ῬεΙΠ] ατὰ Ῥεϊορομπδδίδομπι ρτϑθοθθηίς ργϑείθγοα ὨΪ ΠΟΙ 

οδδϑὶ, 864 ἰδηΐαμη 86 4105 ΡῸΪδὶ δαπέ, 1, 114. Ηοο ναϊοΐ 

εἰΐαγη. ἀθ ἀθριπειῖβ [ἢ δοὸ ααϊά6πὶ]Οοο., 48π6πὶ Ρ. ὅ46. οἰϊαξ 
ῬΙο 8118, εἰ 41 ἸΘριτον Π1, 27. Οπδ8ε ἰάπιθη δχοιϑαϊϊο 

τηΐπ 5 βρθοΐδί δα δἰθσυαπι Ἰοοι πὶ, ἀρὰ Πίοη. Ρ. δ42. 56 

ἀρυὰ Τμυο. ΤΥ, δὁγ. Νεαᾷδ ἴα θη 151] αμϊοαπδια δα Ροτ- 

βριουϊαΐθμι οὐ! οη5 ἀθϑἰἀθγαῖιγ, δὲ απ πι ΡΡῚ5., 481 

Αεσὶποῖδθ ἔπης Παριἑαθαπὶ, οΡβιἀϊο πο ἀϊα ἀπγᾶτεῖ, ποῖ 

ἴτε !Πσο, αυϊά δἀϊσεγα ροϊπθυ βου ρου, Πἰδὶ ἔου ε Βαϊ 

γαϊβουὶ ΡΟΡῸΪ οδ]δυηϊϊαίεια ἀεἤθπάατη, δὲ ΟΡ 0 η68, 4π86 

ποῦ παρα 6 νἹ δηΐου. μίμημα Βησθ 88 ἔμ 1556 σθ 565, 4πο- 

γτατϊα ἡδαϊντιπι ἴῃ [15 ΠΠΟτῚ5 ἤΘ Ὶ βο] ει. Ὕαγ6 ἐπῖμπὰ σπηοπεὶ 

ἨδΙππϑηη 85, 4π| 46 Πδο απϑαϑίϊοπθ ΘΟΉ8}}1 ροΐαϑὲ Ρ. 145. 

34Π.. τηρχὶπιᾶ8 ΓῈ8 ἰπίθυ μαι 5116 πι 5118 πιο ΠΕ] Ομ θ 1.5 

Πονὶ, οἱ 81|148 ΠΟ Ῥοθ588. Π08 ϑοοιγαῖθ ρεγϑρίοθνθ 18 ἀὁ 

Θοϊοηδεῖβ Ὗ, 52. β8η6 ρῬ81]0 ρίπνα αϊοία νϑ]πιὰ8, ῬΓϑ6-- 

βου τῖπι 4ατιπὶ οὐ 4 6]}1188 ἰπ 6058 Αἰ μαπθηβίθα8 ροφῖθα τοῖο 8 
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ἐχργοθγαία 81. Ὑ1, Ιβοοῦ. Ῥᾶπερ. ο. 29. δἵ 10] Τηΐρρ. 
Οὐυοά ἐδιμδη 56 }11:18 [δοίπτα νι δίαν, οὐ ΡῈ Γ 86 8818 ϑοῖο- 
πο ΜΙ ]εμαθ σογῖθ δὲ ΡΙ]αἰδεθὶβ ἔλπνα δίααθ' ορῖθιι5. πιῈ]-- 

ἵππὶ οεαεραὶ. δες 46 τοῦυτα ᾿ρβασαμα (ἀεἰδοία : βϑὰ αἱ 

ἴπ που, ἴΐα εἰϊαπι 1π ογα Ιοηαη} οἰ δοίίοθ τυ α]ΐα αὶ ΤῊιΙ- 
οΥαϊάθ ρβοοαία 6886 οοπέθπαϊ ΠΙΟη 8118 Ρ. 84». Νᾷηι 

«αμτη τἰτϑαιι6 ον ϊα8, ϑρατγία εἰ Αἰμθπδθ, βιβίϊτη 10 
Β6}11 ουπὶ τλϑσπἷβ ΟΘ] τα ἐδ 1} 118 οοη ἢ] οἰα 8 6886ὲ., ὁ) δᾶ8.-- 

416 Ῥϑοεηι Δρρει 886ῖ., ΑἸ Πα] ΘΠδιαλα. αυαῖ Θι Ἰοσαίουτι 

οΥδίϊοηε5 1|86116 ΟρΡροϑιίαδβ ΟΠ 6886 ΘΟὨΊ ΘΠ ΟΤαία5, 866 

ΤΔοεδθη ΓΤ οΥαἰϊοπ θη Αἰ θη 5. Πα 18 π} ΠΠ 6 15 οοῃ-- 

βἰριαδίθηι 6856. Αὐ ἀπᾶδ' ἰδμάδιι πον] ΠΊΙΌΉν 8115, ἢ ΑἰΠ6-- 

ὨΪΘΠΒΙθ 8. ἔπη οΥαἰ Ομ 6 ΠῚ} ΡῸ] 106 ΠδὈϊ δ 6856 Εχ 
ΤΒΘΟΥ αἸ418 φυϊάεπι νου 5, Καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαντες 
ὡς αὐτοὺς, ἄπρακτοι ἐγένοντο 11, 59., 14 ποη 8Εε 4 αν, 

Ῥοΐαθυτμὶ Θρμορὶ 18 Ἰεσαὶϊ8 δαῖτα ϑρανίδθ ᾿πἰου σα γα, 
Ροϊμδγιηΐ δἰϊδπ 118, σα πὶ {πὸ νδηϊδϑθηΐ, [δου] ἐδίθ πὶ 

ῬΆΡΙΙοΘ γουρα [δοίε μα! πδσαγθ Εο86116 βίαι! πὶ ΤΟΠ 6 ΓΘ, 

(οποϊάαπς, ἸΡΙΪΩΣ ΟἸΠη68 Ἰδίδα ναπδθ (ἰβο] γί 65), 
απδ6 Ρ. 8ϑάά. ρΡΙεηο οἕϑ δϊμπαπηίαν, [8 οἰΐαιη Ρ. 848, εἰ 
αυδουϊ αν, οὐ, απππὶ ΜΠ Ύ]ῈπῈ αχρυρμπαΐα [018 οοη- 

νϑηϊϑϑαοὶ ΡΟΡρΌ].8, ΡῥυΪου8 σομνθηΐῃ8 οΥαἰομο5 8 ΤΠὰ- 
ογάϊάς Ῥυγββιθυιΐβθαθ, δε δ]θυϊιιθ οομδοῦρίαε. βἰηΐ; 

πα ΤΟΒΡΟΠ510 ἴῃ Ριομί δῖ, Νὰ) μη 8Ὲρ6}10- 
718 ΘΟΠΟΙΟΠ18 ἀδογεία βία ΤΊγ815 ἰο!]ογδηΐα, δ]ίο- 

ΥἹὰ8 δυΐεπι γαΐα Τηϑημθγοπί, πᾶθὸ ϑᾶπὸ μᾶαραραΐ, ἴῃ 4ὰὼ 

Ῥνδϑϑίαγεί 1}}}1, ..4Δ1 δρο,(" πα Αοδοὶαβ ἴῃ ποί]5. δὰ 
ΒιομΥϑαΠ, ὙἱΓῸ ΟΌγ]080 ὈΘΩΘ τεϑροπάθῃβ, ,. Ὠ11.}}18. (Ὁ 
Οδιι518 1ἰὰ δυθηΐγα ροΐα 886 Ῥῃῖΐο, τὖὖ πιο] 8 οἱ οουηπιο- 
αἰπ8 ἔμπουιδ, 1}}18. οὐ αἰ Ομ] 118. ΟΠ} ϑδἰὶ8 μ 88 ροίλιι8. ΠΟ }]8 γὸ- 

᾿ἰπατϊ. Ἐκ ατπὶ 116 ἔδοουε ΤῊπου ἀϊἀ468, ογϑᾶο 1 οοη- 
5118 [πϊ5586. ἄοπεο αἰϊμὰ δἀοοεδιπηγ. Κς. Να ἔαπθΌνἸα 

αυϊάεμι ἰδ δίϊο εἰδὴ ὈΙοη γ511 τοργθ θηβίοπμθπι: 500 ]- 
Ὀὶὲ δηϊπὶ Ρ. 849. 544., αιππὶ πηι] ταθ ΠΑΡ ϊαε οϑϑεπῖ, ΠΘῺ 

ἐαπὶ οἰ σεηάδαι [αἶϑθθ, αμᾶ0 τα ρμδιιοοβ νἱνῸ8 μεσ ἰπογεῖ, 

5 2 
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εἴ 608 αιϊἄομα, 411 πλεῖον 118. ἔδοίπιι8. ΠΟ δἰ ἀ55θηξ, 
ϑοά ἤδθὸ ογὔαϊϊο εἰ81 Ποῖ πη ρηϑηι Δ] πη] αΐοιη ἀθρίοταῖ, 
μα ἀμθ]ε ἰάπιθη σο]θθυυῖτηα ἔμ, απ] ρρ 6. 4πᾶ8 Ὁ 60 
ογαίογβ δ 1α δϑ58[,) 41 ΟΠ! Π65 ΘΘα 8168 5008 οἰοαπθηίϊα 
εἰ 50 .}}}} 46 τε ρὰ8 ΡΌΡ]1οἷ5 ᾿πάϊοῖο βαρογασοῖ. ῬΘΣΙΟΙΪ 1σ]-- 

ἴὰν Ἰοηρό τπ6}1ὰ58 Ππ| ΤΟΙ 118 ΟΠ 18 ΟΥδίου 15 Θαν6- 
δία 1114 εχροϑιίίο 46 ΑἸ μθηϊδηβίπια οἰ ν τα 15 Του πλιὰ σον 6-- 

ὨΪΐ. Αἰ] 5: 1115 116 ν ἢ" 18π| ἰθγίϊο 611} ἀπὸ τπουί 5 
οϑἰ: ϑθου 8 δαΐθ ΘΠ 18 ΠΟῚ ΠΕ Ὶ8 15 515 Γαὶξ γϑριι5 

ΤΟΡΈΟΥ σαβίϊ8. ΟἿ δαΐοπι ΠΟ οαρία ῬΎΪΟ δαΐϊ ο]8856 οἱ 
ΘΧθροῖτι 1 ΘΙ1ΟΙ Πα 8 Π11550 ΟΥΑΙ] ἔπ] 6.15 ΡΥΟροΠ δία, αΐ 

οαριὶ ΠΟ γ 8118, 181 Π] ΔῈ] Θϑί πὰ 6ϑὲ, δὲ οα α 581 6115 Γαὶ 
Βϊς 1056 οὐ ]οὰ5 βεηδιἐ Ρ. 8ῶ3, Δοσδαϊδ, ηποά, αἸ0Π1| ΡῈΓ 
ἰοΐῃ πὶ Ὀ6Ι πὶ πππο πιόσϑμὶ ἑδπογεπὶ Αἰ Θμΐθηβ65 11, 54., 

οὐ ἴδια, ἢἶδὶ Ἰεοΐογεϑβ ἃ δου ρίογι θι8 ἀοἴαϊ σα πμο05. ογ 18, 

86 126] ἰδηΐυ πὶ Θ᾽ 5101 ΟΥ̓ΔΙΪΟ 156 }1 ροϑϑϑῖ, δίαϊ πὶ ΡΥ1- 

τηὰἃ οσοαβίοηθ ΟΡ]αία ΠαΠῸ σομδαθι πη 6 πὶ ἱποῖσηὶ απο: 

ΘΧΘΙΠΡΪο 1Ππ|δίγαγὶ ΡὰΡ οὐδὲ; ΡυΆΘθΟΡ ΠῚ αΙΟΏΪ8Ι Ῥ.]Π1Ο 
Ἀ61}} ἀπποὸ, Ὁ] τα }18 ποπά τη δάἀβιιοίϊ 81111118. ΡΘΙΟΟΥ ΠΝ 

ἰδοίαν πὶ τηϑρὶ5 ἀο] θη 8 418 Ππ| ΠΥ Πηοχ τ ροβίθυ 5. 8Π-- 
8, ΟΕ Οοιερ. δα ΡΙαὶ. Μοπεχ. εἰ ἘΠπογα, Οταῖ. ἔα- 
ΠΘΌΡ. Ρ. χο. δὲ Ἠδ]πι. 1. 1. Ρ. 96. 544, ϑυρεγεϑὶ τὰ Ὠο-: 
ὨΥ 511 ψ ρου απ, αποά πηοπάδοι ἀυραϊ Τ πον ἀἸάοπι, ααϊᾶ 
ἈΕ}} ἰδίου πὶ, ααϑιη 88. δὰ ἤπθῖι ρεγἀποίαγ τη ΡΥΟῚ"- 

βἰβϑϑοὶ, ᾿ππρουῦδοΐαση γα 4τπιθυ]δ 80 05 .1{1556. ΘΠ πὶ Θαλ 1Π 

Ῥυξπα δὰ Κυνὸς σῆμα σοι! Π11888. αἸΠΠΔ ΠΔΡΓαἰϊΟ ἀ5686 δα 
τϑαϊία πὶ Θχϑαϊ πη], 401 ΤΉ ΓΑΒ α]0 ἀπσα ΔΙΠμοπανραπι 1}0)6Γ-- 
ἰαίθιη τ δ ]158θηΐ, σομ ϊππαηα 688εῖ, Ἠοῦ ηυϊάδ Ποπ 

ψΕΡΠΠ. : Π8Π1 06 110 ῬΘΙΟρΡΟΠ δα οῦ ἤηδηὶ Ἰππροπιπὶ σα 

αἰααθ ον υϑὶ ροϑὲ ραρπαηι δὲ ἄδθσοβ ἤπιε ΑἸΠΘΏΘΓΙ Πα 
ἸομΡῚ την] : 101 Ἰσιίαν' οἰΐατα παυταιοπθηι ἢ πῖνο ροίαῖξ εἴ 

ναλαϊ (Υ, 46.) Τμαογαϊάθ5. Οὐπθμ Πδίουία δ ἐθυ ΠῚ ΠΤ 
81 ΟΠ 8818 σγαΐατῃ ἀπ ἀϊθη 08 ΠΟ ϑῖτι5 κί βιϊπηαῖ, ΠΟΟ 

Ὧ05 4Ό]46 πὶ πο ΤΟΥ  Ιπητν. Οποα δαΐθη 60 τιϑα8 πὸπ 
ἀδαποία εϑὶ Βἰϑίουα, 66 εὸ δὶ οαἱ μίαοθε οομαπειὶ, αἵ. 
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ξροίῃτη οϑβὲ ἃ οὐϊτςο 1δἴο, 185 σὰπὶ ἰην ἃ ἔογῖα πᾶ οοπίοπαδὲέ, 
θοῦ ψΕῸ οὰπὶ Το 6, 6, ΡΥ σα παγ ΠὈ ΓΟ δῖιο5 
Ῥεγίοεσο ροιμβϑοί, πιογὶθ ρυθρίμιη 6988. 68ρΡ. Π οορπο- 

ψΠΠ88. 

Οᾶρ. Υ, ες. οτάϊπθ, 4πεπὶ Ὑδυογῆϊά65 πὶ Πβίοτίδ βδυᾶ 

τομαϊῖ, οἶτι5 ἀθβουιρίιοηβ 1ἢ δεβίδίθϑ οἵ Β1θπι68, ἀζδηι 

π Πρτοβ δὲ οδϑρ!ῖδ. 

Ῥοβὲ ἱπυθη οι πὶ δὲ δ] θοϊϊοπθπι ἔου ἷο Ἰοοο οομβ146- 

τα ἦα αἸΒρΟϑΙἶο δῖνθ ογῸ Π] βίου δ, 4πδπι οἰκονομίαν αΓαο- 

οἱ ἀρρεϊϊαπι, ΠΙῸ δυΐθιῃ οσο αἰναυδιι5 6856 8δοεῖ; Ὡ8ΠῚ 

ΑἸ ΠΙβέου οἱ ἰδ ρογα βααππιπΐαν (Δι Ποάτ5 σΠγοπο]ορίοᾶ 
αἴαπθ 5 ΠΟ ΠΥ ΠΪδἐϊοα}), 4111 δθο ἀπ πΔ ΡΟρτΐοβ οπππῖα 46-- 
βου θαπὶ (ΜΙ οι Ποίτι5 οἰ ἢ ποσταρ] 64), 411} ΤΘΓὨΣ Ἰρβαυα 

παϊατδη δὲ 511} 1ΠΠ{πά]Π 6} Γοβρίοί πη. Εχ Πἷ8. γι ομι 5 

Ἠϊδίοτίαθ οοπβον απ αθ, ἀααθηδπὶ ργδθδίθξ, βᾶθρε ἄϊ5οο- 
Ρίαϊαμη εϑί, εἰ δίπιραϊαθ ρϑυ]διϊπι ΧΟ] 86 βαηὶ. Ῥεπῆρθε 

αὐΐετα Ἰπἀ! οι [6 Πᾶο Τα δ ρα θιι8 Ἠϊδίουαθ, (185 811-- 
415 ἀοβουθοπ 489 οἰερῖξ, Αἰψαθ εχ οοπϑιϊΐο, ΓΑΣ Ρτορο- 
δἰζατη παραὶ : 6χ 18 ΘΠ τπΐαϊ αν αἰϊαπη Πἰβϑίογιαθ [Οὐ Πα. 
ΡίΙασεὶ Ἰρίταν Ῥτορία8 δα ΤΠππογάϊάεπι νογίεγα ἀϊϑραίαίϊο- 

π6π|. δἰ ΡΥ Ιπιππὶ σ 46 γ 6, ΠΠΔ]οῖπ ΟΥ̓ ἀἰπ6 πὶ 1η Ηἰδίογία 56γ- 
γψανογῖῖ, πη, αὐ] [ἢ 60 ΤΘΡΙΘΉΘΠΒ.1 811, ἀθηΐ8 4ιο- 
τηοο ΘΧΟΙΒΑΓΙ Ῥοβ8[1. 

Θεσαίαν σειν ΤΠπΟΥ ἀ1465 ἰδ ρα5, 1ΐα ααϊάδηι, αἱ 
ἴπ οοπαραΐδηο ἃ 0).6}10 Ῥε]ορομπαβίαοο ἱποὶρίαξ, δὲ αθὶ ἄς 
δπ τον  θῈ15 τα θ5 Ἰοα αν, α“ποΐο 8ηπὸ δπἰ86 Παΐμ5 θ6}}1 
ἤπιε δ86 βνεπευιήΐ, ἱπαϊοοῖ. 1, 15. ι8. 51π1}] ἐδιηθῃ 

εἰἴαπι ΒΘ]! απ Τ οϊδητπι οἱ Νθαἀϊοα μὴ Ἔροομ86 ααδεάδῃ οἱ 

βΒηῖ. Τ[Ἰίδαμπα γΓ68 γαίῃ β.1851Π188 αἸβιϊπραϊε ἢ τὰ πρὸ τῶν 
Τρωϊκῶν, αὐτὰ τὰ Τρωϊχά, εἰ τὰ μετὰ τὰ. Τρωῖϊκά (μετὰ 
᾽Ιλίου ἅλωσιν). ΤαπροΥνΊΡιι5 απίθηι, αιια8 ΒΕ] πὶ Τροΐα- 
“θμα ρνδθοθββοσπῃὶ (1, ὅ --- 8.), γιραπα; ΡῈ 4ιοηι ατγϑθοίας 



το ΠῈ ΠΕ ΒΑΤΙΟΝῈ ΟΥΑ ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΒ 

βἰαίιι8 ν 8146 πγαΐατὶ σοθρουϊδ, Ῥομῖ ΝΜΠποοῖα ([; 4, οἴ, τὸ] 

50801,). δ 418}15 απΐθ Παπο, 41|8}18 Ῥοϑὲ εὰπι πδαπα δα 

Ῥολαην Τγοίϊαμπτιμι 1116 δἰαϊ5 ἔπευ, ἀδοϊαναὶ. Ῥοδίααδπι 

ἰατα δα {1| Ἔχραρηδι ποῖα μουν θη (0. 0 -- 1.1.},) ἰἢ ΘΟΡΕΠῚ, 

ααδ6 ποῖ πιπἰΐο ρΡοδὲ παπὸ δνθποραπί, αἰ Βοθοίογαχῃ εἴ 

ΗἩογδο } ἀαγατα τϑατίτ5. ἰεΠΊ ΡΟΥΘ σομδεϊ πθ πο Ὁ 1ρ88 1118 

Θδχριυρηδίίομθ ῬτοΠοϊβοῖίπν. (1, 12.) δῖπάθ νΘΓῸ ΓΓΒῈ5 

Ρύρηδ Μανδιπομΐα οἱ Χουχ]8. 6 ἀσυϑεοῖα ἀἰϑοθθδὰ 86 ἴθιπ- 
Ῥονὰ ἀθβηϊοπαα ταν (1, 18. 89, 5464. 118.}. Τρδβῖι8 δυΐοιι 
θ61}1: Ῥειορουπδϑίθοι ἢΠἰβδιουιαι (6 βου ρ81} ἴπ 8 ΠποῸ8. Οὕο8 

ἰὰ 6 ποῖ} ΒΘο πα αι ΟἸγ τ Ϊ8 465 Ὡππιοναῖ, αποά ἰαπι᾿ 
ἔασορο ναθοὶ ποπάαηη 5016 θη; Π8Π| πΠ6 ΧοπορΠοπίθπι 

φαϊάδηι 80 σοΙΠ ρα α 06 Ἰ511Π| 6886. ἀπ πΠπὶ ψΘΓΡα, 4188 

Ποὺ ργόρανα ψιήθαπίαν, βυβρθοία δπὶ, οἱ Ῥοϊυθῖο ἰθϑὶδ 

ΓΙ ὰ5 Π]ΠΟ ΠΟΓΘΙ 1 ἰδίου δ Πα χοῦι, 588{15 ορ π 

βἰαῖ, Ψι4. Τπίρρ. δὰ Χεῆορῃ. δι θη. 1, 2. εἰ σοσὶθν. 

ϑυτδο. Ὁ. 106. 5644ᾳ. Οομπηπηεπηοταὺ ἰσίταν αατάσι ΤΠπΟΥ -- 
ἀἴ665 ΔΙ 4 οὐ]ε5. ΟἸγπρίΔ 465 (ΠΙ|, 8. Κ΄, 49.), 564 πϑαῖδ 
ΠΌΠΟΙ 4 ΘΠ 811 115 αἀδισηδὶ, ΠΕῸ 61] δίϑα1ο, υἱ 56 }10-- 
ΓΕ8 ΒΙϑίουγιοὶ, 566] 411 Ῥϑπογαίίο νἹσουηΐ, ποπηπαῦ; να- 
ΛΠ] ῬΟβί 481 βϑοευοίθμι Αὐρίναπι, δρμογιπι ϑραγία-- 

ΠῸΠῚ δἰ ἀροποηΐθηῦ Αἰ ΘπΙθηβίππι, 4αἱ ᾿πϑαμίθ θ6} 1 ἔμε- 

γαηΐ, Δρρε αν 1Π, 5,., ἴδ πὶ 1118 ᾿ρϑ1π158 61} 805 π11-- 

τηθΡαῖ. Οὐο5 4 δίθητβ ἴῃ Ρ61}1} γϑθ5 οὐ ἀ! Π8 618 ΒΘ] Ὸ] [Π7΄, 
παοίθμτ8 8Πη865 σΟΙΠρΟϑιι1556 ἀἸοὶ ροίεϑέ, Ὀιδγὶ ἰϑηηθα 

ΤΌ 8115 8 0 ΠΏ 8]1 πὶ δΟΡῚρίοΥ 5 60, απο ἸΠΕΠΙΙΙΘΠΊΘΠΘ 

ΔΗ ἀθηιο ΠἸβρεβοῖῖ 1 ἀτι88 ραγίο5. ϑεϑδίαίθιπ δἰα 
ἸΠαπιθπη. (απ δαδϑίαια οοπίππσὶὶ ΠηεχΊΏ8 1} ῬΑΤΕΘΠῚ 88-- 

τ] αἰηαα δἰϊαπι νουὶβ: πιὰ ΠῚ, 51. δου 11 περὶ τὸ ρϑι- 

νόπωρον τοῦ ϑέρους τούτου, εἰ Ψ, 40. ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς 

τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους αἴηπε ΥΙ, ο΄. ὅμα τῷ ἦρι εὐθὺς 
ἀρχομένῳ τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους, ὑπᾶδ οἰΐαπι 1} π|8[γ81-- 

ἰὼν νεῦθα τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ Υ; 

39. οἱ καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη ταῦτα ἦν τοῦ χειμῶνος λήγοντος δ», 

δι, ἘΠπιπιν ααΐδηι ΠΙΘΠ18 οἱ πη6π56 ΕΠ] ΔΡ ΗΘ Βο ομα, Ναπι 



ἈΒΟΌΜΕΝΤΌΜ 500 Μ ΤΗΆΛΟΤΑΥΙΤ. γι 

ζοεάεγα ἱπίον Τιδοθάδθηιοηϊος εἰ Αἰ μθηΐθηβθ5 ἔδοία ᾿Ελαφη- 
βολιῶνος μηνὸς ἕκτῃ φϑίνοντος Υ̓, 19. ΒΕ απ οἀρίϊθ αἰοιῖ 

Ἰοῖα 6888 τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος ἅμα ἦρι. Τα 6 4101 τπεπ-- 
861} ΕἸΔΡΗ ΘΟ] Ομ θτι 8660 ΨΘΥῚ ἰδ ΔΗ ΘΛαΐῖ, ΡΥΙΟΓΑ 

οηΐπὶ ἔοθενα ᾿πίϑ δοϑίεπι ΡΟρ.]0Ὸ85 ᾿πἰἰ8 τετράδα ἐπὶ δέκα 
τοῦ ᾿Ελαφηβολιῶνος μηνός ΤΥ, 118. ργαοοραδηίθ οἂρΙ6 8011-- 

Ρὶὲ ἔδοία 6886 ὕὥμα ἦρι τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους. ἴῃ [η18 ἰσὶ- 
ἰὰχ δἰϊαπη τη ηβθι οἱ ἀἸθ πὶ σΟΠΠ ΘΙ οΥ αὶ. ΑἸ185 αὐ ρᾶγ- 
ἐε8 δηπὶ ἰεπηροβίαι πὶ ἰδίῃ σιαὶ, δα 61} ἰδ ατι ἀρχομένου, 
μεσοῦντος, τελευτῶντος, οἱ ο"δετνδίίομο5 ατιδϑάδπι αὐ ἴππ- 

τηθηίαπι βρεοϊαμπίθβ, πὶ τοῦ ϑέρους περὶ σίτου ἐκβολήν ΙΥ΄. 1.. 

τοῦ ἦρος πρὶν τὸν σῖτον ἐν ἀχμῇ εἶναι 1, 2. νεῖ τοῦ σίτου 

ἕτι χλωροῦ ὄντος οἂρ. θ. Τία ΙΥ̓, 84. ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει ὀλί- 

γον πρὸ τρυγήτου. ἴδηι ΟΠΊΠ65 168. υἱ κατὰ ϑέρυς εἰ κατὰ 
χειμῶνα φεβίαθ βιπὲὶ, ΡυΙΌΡοΩΙ. Οποα ὨΙοΉ  81118. ΟΥ̓ ΠΟΙ 

ὩδΡΓαἰ ΟΠ Θ τα Οδοιχ δι δία ἀΠΠΠΟῚ]ΘγῚ, 4 Π18}}} ΔΉ] 10 ΠΟ Π1-- 

ῬΓΈμθπ 48 ( ἀσαφῆ καὶ δυςπαρακολούϑητον), γει16 1556 σο0η-- 

ἴσπά! ρας. γ75. οἱ 820. 5834. [πᾺῺ6 δπὶπὶ εἴδοὶ, αἴ, 4αθι 
τ υἶ 8 6 τ68 ἕαοίαε διηὲ αἰ νυ 818 ἰ0018., ᾿πη ρον Γδοῖα5 ΡῪΪΠ188 
τεϊϊπαιαὶ, αἰᾳὰε 4185 αἰ ησαὶ οαά δμι δοβϑίαί οἱ ΠῚ 6 π16 σ6-- 

8ῖἴ8. Ουοά ΠΠυδἴν δι τη χῖ Π16 ΓΕ ΠΥ] αἸβροβιιοηθ. 10] 
επΐμπι, ἀυαπὶ εἰ6 ΜΙ] ΕΠ 615 δοῦρε Ἰποθρίβϑεῖ, Ὀυΐτ5- 
«π8πὶ πΠν Θϑϑυ 8 Ό50]ν 1586 ΠαΡταἰΙΟΠ6 ΠῚ, 84 Τ,δοράαο- 

ὙΠΟΒΙΟΓΌΤΗ ΤῸ5 βαβϑίαϑ διιπὶ (αν αυ 1556, εὖ. η6 Π19 4υ1- 
ἄσθμα 4Ρ 50] 1185, Ῥ]αἰβθ 5111 ΟὈΒΙἸΟΠ ΘΙ] ΠΟΙ ΠΠΘΙΊΟΓΆ586. 

Ομιῖδδα ψΈΡῸ οἰΐαπὶ 80 ἱπιρονοοϊα ΜΠΊ] ΟΠ θη86. θα] τα 
ΓΏΓΒΕΙ8 ΘΟΠΊΠΠΘΙΠΟΥ85865 1166 γ6γῸ παγγαίϊοπθπι δα (ον- 

ΟΥ̓ΤΑ ΠῚ ΠΟΙ ΘΓ 1556, Τία 8116 ταυ]ία δή 41 πὶ σα πάθη δθῃ-- 
ἰεπίϊατα ἀϊοία,, 486 τθρδίθγθ ΠΟ] π1118, αι ἀρ ᾿ρϑ πα 
Ἰορὶ ροβϑίϊ: χαθιδαγηοάμμι ΠἰΡῪ] δεοαπάϊ οοηίογιηϑίϊο- 
ΒΘ Βυΐο 81 πλ1} 6. ἀ6βουρδιῖ Ηδ]πδηη. 1. 1. ρας. τ48, 54. 

Ποῦ 88πη8 σγανϑ υἱἴ απ ῬΥΐμη0 δήδρεοία νἀ δία: 568 
απ ΤΟ Πὶ Δοσα αἰ 5 ροΡΡΘμ θυ! 5, ὙΠποΥΠ]ἀοῖη νἱχ 
ἈΠΈΕΡ Θ8 πὶ 15 Π ΘΓ 6 ῬΟί 1586, 16 ]ΠἸσοηηι5. Οποαβὶ 56-- 
οὐπάμην ΥΘΡΊΟΠΘ8. ἴπ ἡπὶθῃ5 ρα ρμηδίπμμι δὶ, τὸ8 σεβίαβ 



55 Ι,.. ΡῈ ΒΑΤΊΙΟΝΕ ΟἿΑ ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

ἱπ8 ἃ Π6ῚΠ Τηϊο ἀδαῖθ δα Πη θη ν 6] σουΐθ πιβῆπ δα 11.- 
ἰδυοορ απο ααδηάδηιν ρουδθοιί 18. 6βϑθί. νι θραῖν ππη- 

ἀσατα ἰο 5. Ὁ6}}1 ᾿ππϑ σι θ. ᾿Ἰδοξον ὩΣ ΔΉ Π118. ΡΟ586. Ο}}-- 
ψΟΥΒΑΤΙ. - Ναην ἀπ} ἸΘρΊγ 5, απ ἴῃ ΔΙοα σοϑίππι 510, 

ὨΘΒΟΙηλι18, αἀδ8 1 ῬΕΙορόπηθβϑο, ΤἬνγαοία, Αβία. 1 Πα 
ἐνθηογιηῖ; εἰ συπμι δὰ 86 ρευν θη] ηῖ5, {ΠΟΥ 8 ΠῚ 

Ἰληπ5. ἀσοπγαῖθ γδοουδιπὺν. Ῥγδεῖοσεα πὰ ἴῃ πᾶ γ8- 

σίοῃο σϑυηπίαγ, ῬΙΘΡΠΠ116. Ψ1Πὶ 5181} Οὐδ πι ἸΟΠΡῚ 18 6 Χ-- 

ἰοπάπηί, οἱ οἶα 85 τὼ ΤΉ νδοῖα δοσθρία βδδρα οἰΐαια ἴῃ 81- 
ΟἼτὰ Ραμα τ Ρ.8. (ἰδ γ Ἴ 610 811, [{8 ἰσιασ Ποῖ ΤΈΡΓΕ- 

Ἰιθη δ ηλ5, αποκ ΓΒ οΥ 1468. ῬυΙπππη θη) ΟΣ πὶ ὉΓα -- 
ΠΘΗῚ δθοιίῃ8 δϑ5 Π66 181] σαί 18 ΡῈ πο ἤουὶ ροϊαϊέ; 

εἰΐαιι. Δ᾽ θα 1} ΠᾶΥ ΓΑ] ποῦ αι ΟἸΠῚ 60 ΘΟμΙ ΧΙ, 

ϑεα ΟΕ ΠΟΙ 8ΠΠ] βραι! 1 568 Δ Πἃ ΠΡ ϑ ΓΑ ΠῚ 1Π|ρ6-- 

γᾶ ΟΥἾ 15 Πα πα Δυ Θ  Π 6856. νοϊαϊδ, αὖ 4111 8ου]ρίο 68, 

4ἊΠ δι σι Ποαθαηῦ 4 811 ν 6] δυοοηὶθ ν 6] Ἔρβογο ναὶ 88- 

δυο τὸ5 σαδαάδιηι σοϑίθϑθ θϑϑθηῖ 9 Ἠΐι5 ΤΘῚ Οϑ58 1 
ἴρ88 ἄρευῦῖε Υ, 36. ΝΙΠ115 ᾿ποθϑυὶα θηΐπι Εἰ νἀ οραῦαν ΠδθΟ' 
“ΘΠ 110, ἀπιανα ποπ 1π|6]}Πσϑυθίιν, ΟΠ δ 1 1118 Πρ ΓΙ 

ἐδ θο 6, ὈΪΓΓΠΙῚ ἴῃ Θἰ8 1110, 8] 8615, δ δὶ ἤπδηι 

ΔΤ] δορὶ 1556. Βρδθίθυεα [ιϑοθάδοιηθηίογαα ΕΡΠΟΥῚ 

ἈΠῸ ἰθιηρονθ αἰ ΑἸ οἰ δ ϑιαια ΑΥΟΠΟμ 68. ΠΩ Ὲ8 11: 
ὕδηῖ, δὲ Πὶ υϊάθπη 60 τπ0η88. πὸ. ᾿6]] 1} πιδχίπιθ ἔθυ- 

νοιο δο]οῖ, Αἰ πᾶ δϑὺ αἰ ν 510 βεοιηά πὶ βδϑίδιεϑ 866 

Πϊθιη 5 ἢ [10 6Χχ 'ρβ88. ὈδΘ]ονππι, α18}18 ἴα πο ουϑπὶ, π8- 
ἰὰνα ρε6 Πα. απο δημη, πὲ δἰ τατ]ῖο ροβὶ, δὲ α8486 86 

γοβίνα ἔεγ ἰθιροϊα, δθϑιδίθ ἔοσα βοΪα οεσίαθαίαν, ϊθηηρ 

δι 6} ΡΙΘΡαπ]416 ἴδ γα αι θϑοαῖαῦ 61] πὶ, δὲ πποάο 86-- 

406 }}118. 6814 018 ΧΡ ΘΠ Π]Ο 65 ρυδοραυϑ θαυ, 586 06 Θἐ Πα} 

ἐδ ρᾷοα ἀροθαΐαν 5 4πὸ τ, αὐ ποη ἱπϑρίϑ 81} [8118 ν ϑί θυ ἍΠ 
ΒΕΠ ον ἀθβουρί!ο. Ἰδῖὰ ἤρμ ΠΘΡΆΠΙΠ5. 4Ό] 6, Θἐ 8} 

ἱποοιηηοῦε ασαϑοάδπι οπ δα σοῃϊ ατιοἰᾶ 6566, ΝΝΟΙ ΟΠ Π65 

Εμϊπὶ ΘΧΡΘΟΠΟ065 δὲ ρυΆθορ 6 ΟΡ 51: 610 165 ἀπη8 Οὐ δ 6 ϑἰ8- 

ἰΘ Πμιορϑηίαν; 4π8 08 ΠΘ0Ρ586 68}, αθοι ΒΡ γα ἃ ΠΙΟΗν 810 

ὙΘΡΡΘΗΘαβη ἢ ν᾽ 115, πὶ 886 06 ἃ. πᾶ τὰ δα δ] δια ἀπ- 



ΑΒΟΌΜΕΝΤῸΜ δυῦμ᾽ ΤΕΈΔΟΤΑΥ͂ΙΤ. Ζ; 

ελταιι, ἀπίεσιδπι 114 δ δχίίατη ρεγάποία οἷς, 8688 ργδο- 
ἰεναθαμῇ ααοκί ἤος ἸΠΟΟΙΩ ΠΟ ΠῚ, 81 ΤΕ ΡΟΣ ΠΏ] ΟΥ̓ ΠΘῺ1 
ΘΟΠΙΓΠ ΓΤ, ΟΥΣΟ ΘΥΣΑΡῚ π᾿ ρΡοδϑί, ΠΟῸ Κ͵ΑΨΠ5 68ἴ, 

ασδη 486 ΟυτΏ 8115 Πιδίουαδ δου θη δα γι ] ΠΙθῖ15 οοπ- 

ἰατπιοῖα ἀθρεμθπϊπαθβ, Ὀδῖαπι Ῥεϊοροπποβίαοαπι ργαθ 
γ Ι χι8. αἰμαπι ονάϊποηι πο Ραἰϊεραΐαν. Νά 81 ποῦ 
ΒΕ τα 116 σευιΐασ., τὖ οπληΐα ῬΥ}118 πηθά!εἰα,, δὲ Πτοάτι5, 
60 5850] ριθπἦδ βἰηΐ, δηΐθα (δι σηδίι5.511, Ππ8ο ἀδβονὶ- 
Ῥίϊομδ αἰ, οἱ αἱ βιπρσαϊαθ. εἰπ8 ραγίθ5 οἰ θοιδα δ᾽η!, δχ- 

ΡΌΠΘΙῈ Ῥοϑϑιι 8. 816 δέοι ΡΥ Π115 4Ό]( 611}. 15 ΠῸΠ 

ορδὲ θθ τ Ῥεϊοροημῃθϑίδομπι: 8864 αὐ οὐ πία θ6 1... ητιο- 
ΤᾺ Θᾷ εϑὲ 1πε|0}]05.9. αὐ Του ῬῸὈ]ΙΟα ἢ} οομπ μλἰαἰϊο-- 

ΠΟΘΙ βρθοίϑθηϊ, σπρίθ μηδ οὶ 418 Π| εχ δηΐθ ργϑθραγαῖο 

βενιηΐῃν: 1ἰὰ εἰϊατα 1ἢ ποὺ, ρῥγουὶ ἔθυε δι δηϊπιὶ ᾿πηρ6-- 

ἴυ8. αἰημιθ ἰγᾷ., ϑῖῃ8. 8110 Θομβι]]ο, 4π88} τ απ Ρ] αν ]-- 

τ ποσθγεηΐ Ποβιθ18, πιο 1ΠΠππῸ νραθαμπίαν, Πα τΘ 
. ἴδγτα Ργοθ Ια οομγ {Ἔα ΐ, Π8 1 ΕΧΟΌΓΒΙΟΠ65 1 Ποϑίϊ-- 

Ἰοπὶ ἀσυαπι ἴδοι θθαμπΐ, (ΟἸΔΠΙΟὔΓΘΙΙ. τη} 89 γῈ 5 ἸΠν 6 η]- 
γα 115, 4186 ΟἸἹΠῚ 8115. ῬΆΥ ἢ σΟΠ δου θηΐ, δἰ ΡΥ δι θυ" ΟἸΠ 1111 
Θαβρθοίδ ομθ πὶ δνθϊαηϊ. ΟὈΟἼΡ15. ΟΠΊΗ 15 Ὑἱχ ᾿Ιοοθαξ 
δρίαμη ἸΟΟΌη ἀβϑίσπαΡΘ, 51 415. δ ἰδπρΟΥ 1 56}16}} 
γθϑρίοθυ ὨοΪθθαὶ. οβίθυϊου 5 ἰδιθὴ 6111 818, οἵ 

μλδχῖπη 6. απ υ ἀἶπι 1π 5101} σουίδιπθη δραὶ, δ᾽18. [80165 
Δ αυιαπἴαιχι χη τα ραίαν: Ἰἀθοσαθ ποὺ θρόνο οἰΐδι ΤΠτι-: 

ΟΥ̓ 1418. παυγαιϊο (110. ΥἹ. Ὑ11.) πιᾶασὶβ σοπε πα 68... ΟΝ, 
Ἠδηπδπη, 1. 1. Ρ. 150. 866: 

ΔΠογιτ, απο π᾿ δἰ ὰ5. οὐἀΐπθ σθρρεμθπάϊ ὨΙοην- 
415 Ὁ. ὅ51. 544., δὰ Τῃἰγοαιοιομδ βροοίαξ, αἰααθ 16- 
νΙΒΒΙ ΠῚ ΠΔ 6δῖ. Εο Θμΐπὶ γα, αἱ, ἀπὰμῃι ΤἬπον 1465 

ἀππα5. θ6}}Π1 οδιι885. ΟΠ ΘΟ ΑΨ ΘΙ, ψ ΟΡ δἰαάπθ Ποίδη 
(οοοβϑιοπθ θ6}}1), αἰαᾳαθ. παηο Ῥυϑοι 861, ΠΙΟΠΥ 8118 

ἩΠαπὶ Ῥγιουὶ ἰοοο οοἰϊοοαίδηι ν6}1}: ροβίαϊαγ δηΐμ πδἴπ-- 
ΡΔΏ1. τὸ ΡυΊο τα Ροϑίεσιουῖθι5 δηἰθοθάδηϊ, οὐ γᾶ ῬΥΪ5 

ἀθδμα ἔα]δα αἰοδηΐασ. Αἱ ποὺ τηϊηΐη8. ΒΘΙΏΡΕῚ ὙΆ]6Γ, 

. εἰ νεχα ἔμο 116 ἔα 1518. δα Ποἱ ρο686, ταὖ τϑθα8, 4086 ἱπῆθ 
ἔ 
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Ῥγοάίοναηξ, ῥγορὶπ5 δαυπονθδηΐαν, οὐἱααθ ἰδ ΡΘΡΒ01- 

οὐππὶ 68, αἱ ἀεπηοηϑιν δἰ! 16 ΒΡ υβθ θυ ροβϑίμημ8. Ἀ6- 

Γαϊαγαμπε οἰΐαπι ΠΙΟΠΥ 811 πυρᾶθ5 Ασδοῖαα ποὶ, δα ]. 1. εἴ 
Ἠοιπδηη. 1. 1. Ρ. 94. 54: 

᾿ς Νὸβ σία, εν. οβϑίαμη δεαθπίθϑ, δαϊ απ ρίηγι5 Ηἰς 

βοϊϊα5 ᾳυδδϑίϊοθβ, δὰ Πιβίουια 1π Πἰῦνο5 αἰνιἀθπάα 81, 
αἰαυθς ποὺ ξεοοῦιὺ ΤὨπον 1465. 6 ῬΓΙΟΥΙ τἰὰ παϊοδῖ 

οβδβίῃ5 (Α185 Πιϑδίου. ο. ΧΧΥ.), 81 σθῃὶ ἐγαοίθηηιβ ν81}16-- 

ἰαῖθ οἱ σορί 88 αἰαβϑαηι, σγϑοίτ8 1π ΠὈΤοβ. αἰντα! ς Ἡδ πὶ 

᾿ἰὰ πργοὸ φποαμα 84 ἥπομι ρουάποίο δπιμηαπλ [αἰ σαίατα 
ῬΟΒΡΙΟΘΓΘ. δ ῬΘΌΪΠΠΙ 858. ΘΟ] ]Προγα Ρο556, ρυϊυϑήσαμι δὰ 

γε χαδμι Ἰϑἰοσίϑηϊ 86 σοηῃίεγαϊ. Βόπα ηὔϊάθμα, δἰ ἴῃ 
1088 βίου ἀθβουριοηΘ. Ὠ1Π1] ᾿πθϑῖ, αποά ἴδηι μδπδ 

αὐ αΐθπι αἴἴοναι. {701 νεσγο, αὐ ἴῃ Τ ππουαϊάε, “θ6}}1 ἀμιὶ 

αἰαὰθ ΠΟΥ ΘΗΠΟΙ ΠῚ ϑΘδίδίθϑ δὺ Πἰ ΘΠ 65 αἀἸδι ποῖ 81, 
εἰ ποθ ἴῃ ἰοοο 58: ΠΡΌΪΟΓ ΠΣ ὩΠΠΟΡ Τα ἢΠηΪ8 Ρουϑρίοιιθ 

εἰρηϊβοδίαν, Πδοςο ᾿ρδᾶ γὙ88 ἴδηι ἀοοοῖ, ὩΡῚ 1π ἰερθπάο 
1 )515ἰ85 δ ΔΠ]Π10 τΤαϊαχαιοηθπὶ απϑδπι ΘΟπΟΘα 88. 

Νοῦ πὐυϊέμ Ἰρίίαν σΘρυ πο μαΪ ρορδῖς ὙΠπογύϊα 65, 8} 

᾿ηϊϑίου Ια πὶ 518} 1π Ἴ1ὈγῸ5 ΠΟ αἰ νου. ἘΠῚ δᾶ π6, 488}-- 

αϑηι δὰ ναΪ]σο [ἢ οοἷο ᾿ἰῦγος αἰδ πριν, ἰαηθη ΠᾶηῸ 

. {Ἰν]δοθμι ΠΟ Π ἃἷν 1ρ80 ΤΠ ποΥ 4146 ργοΐθοίαπι, νογαπι ἃ Ὁ 

Ποῦ σομ π18. ΠῚ βου ρίδ 1 6586 ἰδίου Δ 1, 166 ψ ΘΓ 5111 }6 

οϑῖ, συοα Πομ 801 1πὶ οοάϊοα5 Ἰπ δ᾽ Πρ Ϊονατα ΠΟΥ ΏΣ 

Εὐα]15. παρα πι 1π τηοάαπι ἀΙἸβογορϑηῖ, 868 οἰΐδια, χαρὰ 

Ἰοησα συανὶαϑ θϑί, 8115 8186 Ῥ]δοιεγαπε ἀϊνδίομθθ. ΥἹά, 

δτοο]!. ᾧ. δὅ7γ. ΝομπᾺ}}} δηΐπλ πονθ Πγοβ ΒΘ νο- 

Ἰαθγαηῖ. (ΟἿ, Ἠιοα, δ851ς. 1. ΧΙ. ρῥ. δο2. εἰ 1. ΧΙ]. Ρ. 5γὅ. 
Ἐχ 418 πονοῃ ΠΌΣΟΥ ΘΟΠῚΠ] ΘΠΊΟΥ Ομ. ααϑηι ἰΘΠΊ ΕΓ 6 

"ΟἿ ΠΘΠΟ ΠΠΡΘΙ δι ϑριοαϊῃ5 510, Ῥδυΐθιι μἰϑδίοσιαθ ΤΠ π- 

ΟΥ̓ 1415 Τη ΘΓ 11556. 50 δρϑῦ ἰοησα ἀειποηδβίναιίοπμθ, Νϑηϊ 
4}115. ἰδ θοῖπ Πγοα ἀἸΒοθυηΘγΘ Ρ]δοῦϊῦ, ἴαπθ ἴθ πὸπ 

ὙΠ ΒΊΟΥ ΘΠ. ΘΙ 1 Π} Παΐπ5. ἰδίου ἔαϊ556. ααϑὴ ὩΟὉ]85, 

ἰοορηξ νϑϑερια Π.11|8. αν δίοπβ δουναία ἴῃ 50110}115. ΟἿ. 

5011ο]. δὰ 11, σὅ, ΠΙ. ὅπ. ((485.} ΓΝ, γδϑ. (Ὁ] Βαπενηβ 
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δῆς το ἸσηοΥ 8. ἱπορίαπι ποίαμη οομΐτα 50 ΠΟ] βίδα 
Δα δονρϑῖ}}) εἰ (4ποκ δομο] οι οὐαὶ ρνϑθσαάθηϊθ ραυρηδὶ) 
ΙΝ, τιά. (( 855.) ἴδπὰὶ απο οπηῖπο 1 ΠὈΧῸ8 αἸνΊβα δϑὺ 

ἃ Οτδηιπδίϊοῖβ μαθο ἰδίου. πὸπ τα] [βοίαχη. Νάπι 
ᾳὐδπᾷαδη ΔΏΠΟΡΙ. δίαιθ ἰειηραδίαι πππι ἤμε8. 1πέθγοδ- 

Ῥϑάϊηθ αυδιάδτη Ἔχ ρου νἹάϊμηι5, ᾿πᾶ46 ἐαπιθη ραγὶ65 

ἩΪΠ115 Ἰπδ δα} 68 οὐἹ αν. ΔαθΙ 8118. 8118. ραποα (πὲ 

ἀποαθοίπιο, αοἰ ἀπά δοῖη οαριΐα, ἰθυὶϊο οἱ ἀθοίμο, 4] 

56Χ οδριία, αὐϊηίο εἰ ἀδοίπιο, 481 αἤθὸ ἀπὸ βοΐϊπαπι σὰρ]ίδ, 

4ατηι ΕΠ ΡΥῚ οοτα ρ] οἰ ἐπι1)}, 41118. πλα ] ἃ (αἰ βορίμηιο οἱ ἀ6-- 

Οἴπο, 401 ἃ οἂρ.- 8. τιδηπ6 δα 95. {}. Υ]., οἱ ππήεν]ροβ:- 
1ῆ0., 4] ἃ οαρ- 19. }. ὙΠ. πιϑαὰ6 δὰ 110. Ὑ1Π. ο. 6. ρεν- 
ἐἰπ6ι}) ενθηθυὶηξ. ατ|86 ᾿Ν θγῚ8. σοηϑίρπδπία ᾿αἤϊοαν! ΤΉι-- 

ογαϊάεβ. Ουἱδ νεγοὸ διμοίοι δὶΐ δἰτι5, 486 μποάϊθ γθοθρία 
οδί, αἰν βι0η18 ἸσΏΟΓΘΠ.5; 58 18 ΘΠ 4811 ΘΕ] 6856, 40-- 
οοηΐ οὐ ἰθϑυϊτη οἶα, απ|88 ΒΡ Υἃ ῬΧΟΪΌΪ] 118, οἵ αοα δἰϊαμα 

Βιοηγϑῖαβ Ρ. 867. εἰ νοίεγεβ σδιηηπϑίϊοὶ 681} ΒΘ] πη, 
Νά ααδπαπαπι ΠΗ ᾿πίεσαπὶ ἔα βάστα γα τη ΤΉ πον 1618 
Ἰαάαπὲ, (αἱ (ΘΟ τατηπηδίϊοιι8 ἴῃ ΒΈΚΚανὶ Απθοθα, νοὶ], 1. Ρ. 

82. ἴῃ «ὐθημερόν εἰ Ρ. 90. ἰπ Ζραστήριος, ἩΠοπια8 Νίαρ. ἰπ 
᾿Επαγωγός 41.) ἰατιδη, ἔαιπι τασὸ Ποὺ ἢϊ, αἰ ν 6] χπϑπιουΐα ἀ6- 
οαρὶϊ ν 6] ππμ ΕΣ ἃ ἸΣὈΓΑΥ118 ρον πη αὶ 6586 Ρυίδηαὶ δἱτΐα 

Νεᾷαθ ᾿Ἱποοπητηοάα εϑὲ αἸν]ϑῖο. Νὰπι 51 δι απ βρθοία- 
Μ118., Ὠ]Ο 81Π1}}18 δϑὲ 1 81Π6Ὲ}}18 ΠΡΥῚΒ5, 181 406 ὈΡΙΠ1119 

(᾿σαριαχη ΟΧυ τ Ῥᾶμ]ο Ἰοπρσίου, ϑδεριϊπ|18. ( οΑΡ ἰπτς 
ΤΧΧΧΥΤΙ.) Ραιϊο Ῥγενίον εδὶ: δε 116 οπιπϑπὶ ἰηἰτος 
ἀποιοποη οοηέϊποῖ, δῖο βπιΐαν 1ἰογῖια Ἔχ θροι 8 δἰααα 
οἰαϑϑ15 Αἰ μθπϊοπβίααι ἴπ 510 1}14. Οππηΐηο θηΐπι ἴῃ πο αἷ- 

ν βίο δὲ ΘΠ ΠΟΓΆΠῚ ἢ ]5 εἰ τϑυ τ πδίθαγϑ6 Ταῖ10 Π4}}1{8 6ϑῖ. 
Οὐδτο τευεϊι8. ΠΡΘῚ Ἰποῖρὶὶ 80 δϑβίαίθ υαυὶ Δ ΠΠ|,) 480 

1|65θ1τι5 ἀοἔθοϊς 40 Αἰ μδηϊθηβϑῖθι5, αιιοα 6] πὶ 1 1150] 858 

Ττηδνὶβ Αδραθὶ ἰγαηβδία!, Οὐδτῖαβ ᾿]Ππὰτὰ Παθεῖ ἃ βερι1- 
ΤΟ ἃππο. απὸ Ῥυ]ΠῺῈ5 ἃ ΑἸ μη θη θ8. οοοαραὶα οἱ [μ806-- 
ἀδθιηοηΐ! ϑρ πδοϊογίαο σαριϊ βαηῖ. (Ὁ α1Ππ|Ὲ} ΠΡ ΡῚ Ταϊ ἴα πηᾶ 

οὗτῃ βοϑίαίθ ἀδοίμηϊ δπὶ Ὀ6. Πα πὶ 50} {5 ᾿π 11 0118, 4086 ἴπ 



2: 1, ΠῈ ἈΔΤΙΟΝΕ Οὐἷάὰά ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Δ ΠῺΙ δραίϊα τι ἔδοΐβα ουδηΐ.. 1ηϑἐδιν ἔμ πὶ ΠΊΘΠΟΥΔΌ116 τεᾶ- 

ἀΠ.. Α βοχίο ἴτργὸ ἱποιιηΐθ Ἔχ ρ θα "ο 1ῃ 510] 18 πὶ δϑαυϊίατ, 
4886 1π Ποῦ 1Π01Ὸ ἀ566 86 14 γηομη θη πὶ ἀεἀ ποῖ αν ., 480 

γῈ5 ΑΕ Θηιθηβίατῃ 1 ΘΙΟΙΠΠα ππᾶχίπιθ Πονεραηΐ, δὲ ϑ'γδ- 
Θ586 1 60 ο΄ δηΐ, πὖ σα ρου θη αν, σΘΓΌ οἰΐατη αυ]}1ρ- 
Ῥα8 1Ἰᾶτὰ Δρρτορίπαπαραι. 8εὰ ψφῃβηηαδμι Πεεο 86.158 θῈπΠῸ 
πη Ππ|ὰ δα πὶ, Ῥιίαηη1:8 ἰδ] 6 ., ΔΙΟᾺΙ γθ.!] σε οἰϊδα 

αἸν:βιοηθη ΟρίαεῚ Ρόδ58ε, αυθπααδπι αἰ ἘΠ ομ! ον εἰποϊαῖαν. 

{9πηππὶ πο εαἸσϑΠ111.8), Τ᾿ ΧΙ] πποπιθαΐϊ ἴῃ οι 5 61} 

Ἠ]βίουια εβὶ ἔοθάμϑ, αιοά Αἰμθηΐθηδε5 οἱ Πιδοθ δοίη 11 

Ἰηϊθσαηῖς: 10] ἰριταν (Ὑ, 24.) ΠΡτῚ ἤμθη 6858. ουρίδ8. 96 

δὶ ψιριητ απ] 8 οαρίΐα 4! πἰϊ ΠΌΡῚ δά ααδτέμππι γθἔθυνΡεβ, 

᾿ΐο ῬΥΙΠΙΆΙΩ., ΠΠΕΠῚ ἴδγη ῬΆ6Π6 ἰμηΐβ ἸΟΠΡΌΨΗ 6856 56 Π91- 

ΧΩ55, ΔΙ ἀάδοὺ δαροιαυθί, . Νοη νἱάείαν ἰρίίαν. ααίο- 

αυδη Πδο 1 γ6 τηίδιϊ ρο5586, ηἶϑὶ ργουβὰ8 πονὰ αἰ νΊ810 

φυοροῃδία;, 4104 0} σοῃἔ ιβιομθηι, 4π88 1 οΥἹΓοΐαγ, Ρ᾽ 5 

ποσδγδέ 480} Ῥτοίάεδδβοῖ, Τὔδάθμι ἀὸ οδβἃ υϑεϊπο μα 

εἰϊϑηγ οϑρίΐατ πχαϊαίοηθ., αἀπδηαπατη ἤδεο ἃ τϑοθηου}- 

Ὅτπ58 δὐϊίονιθι5 ἀδπλαμη ἢ ΠὈνΡο5 ᾿πἀ αοία βαπί. ϑόῖ παι ἰδ 

ἀαδίεσνθ, ΠῚ 1} τηοαΐα ρογίοάο οαρί 5. Βμἷ5. οοπβε αἰ 5 

ογάξ (τ 11. 59. ἘΠ ΠΥ, γϑὲ ΕΥΝΙ; ,ὅ0...).... δεϊβονριθδς 

ΒΟΥΙΡ ΪΟ6 ΤΘΟΘάε6 Δ151 5115, 

Ἢ 

Γ 

καρ. ΥἹ. Ῥοβίφυδιι ἄς ΤΠπογάϊ 5 Ηἱϑιοτίαα σοπϑῖ]1ο δῖ- 

416 αἰαῖ ἐϊβριυζαΐμτη δὲ, 408115 51} δἷυ5 1πάο- 
16ε5., Ῥᾶυοῖβ σϑρείαγ, δὲ αὐ ῬῈῪ εᾶπὶ| Ῥγοξαδσοσιξ 

Δγ5 Ὠϊδίοτίοα, βίῃ} γϑῦο αυοπιοᾶο βουὶρίοσ 8115 

ογδάεσε ροϊυδεῖξ, ἱπφαϊτίζασν, 

Ἠδοίθπαϑ 46 εκέθγηδ ΒΟΥ 1415 ΠΡΓΟσα γα ἔογιαδ 1: 
ΣΊΠ5.7 1 418. ΠΟΪΏ.η1|5 ᾿εοίογδβ γ  Γ8 6. δου πὶ 1140}15 οο0- 

Βῃοβοθπ 86 ΟἹ ΡΙ405 ἀϊαἰτ5 το ηθν 6. Αοδα μη8 ροξϊα5 δὰ 
ἤηθπηι Βμ15 ΗἸβίουίαθ οσοποιἀθγαπά πηι, (αϊ 605, φαΐθ5 ἔονὶ8 

αἸβροϑι 016 ΟΡ δυ 8 ΠΟῺ ὈΓΟ Β118 88 {15ἔεοασὶὶ βουὶρίοσ ποϑίει, 
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εἰ τϑοομο!! 11. {πίε  !οχ]πιι5 δα ἔθ ἰδ τὴ ϑαρ γᾶ, ἥπθηι Η1-- 
βἰουϊαθ ἀτπιρίϊσθπι 6586. ῬΑΥΠΠῚ ΘΠ] ΟΟΠϑοΡ γαὲ τ] 61η0-- 

ται ΘΟΙ ΤΩ, 4086 ἀοοἀαραπῇς; ραν π νἹξα6 τη σίβίγα 6856 

ἀερεῖ, αἰχφιθ πδοΐθμτι8 ργαστηδίϊοα Πὶ Ὠἰδίοτία. Οὐοα οοη-- 
5 ἴαπα αὐ εἰΠοϊδίων., σα 1888 ΤΟΥ ῚΠΙ ΘΑΡΠΠΠ]4Ὲ6 ουθη 8 5ρ68- 

οἴδο8, δἴατπα ΤΠ σοηΐαπι ρΟρυ ΟΡ, γἱΣΌΡ πὶ 1{Ππ|5 Ὁ] τη 
εἰ ἰοϊ8. 6 ν᾽ Τὰ! οϑ ματι 6888 οοηβίαί. Ηοο δυΐεπι ἔδ- 

οἶ8858 “ΓΗπον ἀἸ ἀεπη 1Δπὶ ἐκ 6, απο οφαιιθα9. ΒΕ} ΡεΪοροι- 
πεβίδοὶ θα ροβαϊξ, ἴσια 1. [15 ἢ οῖδθ δὲ νϑγ88 αἰβίπηκὶς, πὲ 

βιρτα (οαρΡ. ΕΝ.) νἱαίϊπιι8, 1η16]}Πρὶ ρμοίοβὲ. Ῥγαδίεγθ Ὁ 
ΗΪ8. ὉΓΓΙΒα 6 σα μ1518 ΤΉ ΒΙ15 ὈΡῚ ΠΟΙ Ρ πὰ θ6}}1 δι απσὶτ, Ρ]Δπ 6 
αὐ Ῥυδεοθρὶὶ Ῥοϊυθῖη8 πρὸ ΠΟ: μος Θηΐμ ρυἸποὶρίμπ ἴῃ 

ἱπρϑΐῖα, απθῖι ὙΠΕΡ δηὶ 1πὶ αν θηι Ρ]αἰαθαβ ἔδρεγαηΐ, 1η-- 

6586 ΠῸΠ ΟΡ ΒοιΓΟ 8ἰσηϊβοαὶ 110. 1]. 1η1., 564 που 5ο] πὶ 

ἴῃ πο θ6110, νϑυατα δἰϊατα ἴῃ (ον μΐδοο, 1ῃ ἔοθάεγο, 
αὐοα Αἰμπδπίθηδθβ ουμὶ ΟΟτοΥΤδθὶβ ᾿πίθυθηῖ 1, 44.. ἴῃ 56- 

ἀποπῖθαβ., ααὰθ στδθοίδτα ρθγἐαυθαγιπὲ ΠΠ, 82., 1 ΟΧρΡΟ- 

ἀἰπομθ, ἥμδ8 ἴῃ ΘΙ οἰ ἴδηι βαβοθρία δϑὲ 1], 7. 846. δἰαιιθ 

ΠῚ οαι888 τόσαι αἰ]ΠΙροπίοτ ἀθϑορθ; 86 οἰΐατα ἐδ 

εὐθηϊα ΘΑΥΌΤα δία 6 (8 ΘΟη81}}18 δὲ ᾿πσθηϊο ΡΟΡΌΪΟΓΙΙ 
εἰ Ποιαϊπιι}., 411 ἢ"Ϊ8 ρυδοαυϑηῖ, δαῖτ ΠΊ 6886 ἃ ΠΟβίγΟ βογὶ- 
Ρίογθ, ἴπ δεὸ ἴοοο, δὶ ἀθ ΟΥ̓ ΟΠ 1} 8 Ὠιἰδίουϊδθ εἰπ5 1η- 

ΒΕΓ 15 ΒΈυῚη0 [1 (ο8ρ. 1Π1.), 8815. ΟΡ᾿ποΙ, ἀοηπιοηβίγαϊυτη 

δβδὲ. δ 6 ΘΠ Ἶπ 50.101} ἩΕΙ]πγ ΠΩ 5 ρᾶσ. 120., Ἰεπίδπη οἱ βοια-- 
ῬΕΙ͂ ουποίδπέεπη [Δ οΘ ἰΘθΙ ΟΠ 6 1, Δ ΟΙ Θ ΠῚ ΨΊΠ αἰ 16 ΓΕυ αι 

ΠΟΥΔΡαΠ δἰ πα]. ΑἸ ΘΗ θη δἰ πη, ἔθγοσθαι δὲ ρσοίθγναμπι 

(ΟΥΟΥΓΑΠῚ, 8 οῖ8 ἀπη8 πἰθῃ] ΦΏΠ11ΠῚ Γ᾽ 8 ΑΤΟΒΙ 811, 50]-- 
Ἰοϊϊαπι εἰ δεϑιϑηίθια νἱγί θη {11 οἰ 58 Ασίάϊ5, βαρεγ- 
βἰ1ἰἸοϑαῖπ ΡΙεἰαΐθηι, πὶ. σοηβίαμπίθπι ἰοσἐπηδιη οἱ Δ ΧΙ τα 
Ργαἀεμίϊατι ΝΝΙοΙαΘ., ἱπνθηῖεπι δαήἤδοίατα οὐ ϑαρουθίαπι 
ΑἸΟΙΡΙ 415, αἰδογιἰαΐεπι δὲ ουγηπαία τ απίπαπ ΒΓα51446, 
ξονεϊτα ἀϊπηθτη Πεμμοβίμθ 18, [απιθγἰαίθπὶ (ἸΘοπΐ8 1ρ 5815 

ἔοι 8 ΠΟΓΌμι Ὑἱγου τη ἰδπὶ θ6Π6 ΘΧΡ]ΙΟΑΓῚ, αὐ ΡΟΣ 5 Ρ]-- 
οἷοι: 608 μυϊπ5 Ηἰβίοσίαθ ορβ ἔαοὶ!θ οου 8 ἔδιη οἷᾶγα οβίθη-- 

(καῖ, ΄υαα ἘΠποΥ ἀϊ 495 πχθηϊ ρτοροβαϊ. (Εἴ, ΜΑΡςοΕ}]. 
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ξ. δι.) 4ιὶ δ. δ0, ΤΗπογ ἰάθη αἰχὶςϊ δεινὸν ἠϑογραφῆσαι.) 
Ἠδοο Ἰριταν σὐπϊπποῖα ἀοοσθηξ, ΤΠ που ἀἸἀ δ ἸΏ Γ6 ῬΓΑΡπια- 

ἤἄσυαιη Οὐδεοουπι ἰδίου! οτη ἀΡρΕ Πανὶ, οὐΐα5. Ρδ] πὰ 6 

ππὰ5 ῬΟΙΥ Ια 5 Ἰηΐθν ΟΥ̓ Θο08 ἀδατι6 Ῥαγ ἴοαρ8. 6586, ὨΘαᾺΘ 

Δι θη οδῖ ΠΟΒΙΡῸ ΒΟΓΙΡΊΟΥΙ ΘΡΊΡΟΓα Ροϊἰεσδί. 

ϑεα 4αδιηδαιποθ ΠῸΠ ΟΠ1Π65 ρᾶγίθα Ἠϊβίου θα 86- 

ἀ0 811 τιοάο ρυοϑαηΐ, 118. Ὧ6 ΟΠΊΏΪ 0118 4αϊ 6 πη ΠΟ] πὶ 
οἸ551}11ι5. ππῆα δ θη 486 ]βϑἰογῖα ῬανΊ [Εν {115 6886 ροϊθϑῖ; 
8641 ρογμ θη πὶ δϑὶ ἢ βίου οἶβ, τὶ ρυδ δῖον ΘΟΠΙ ΠΠ Θὰ 
ἘΠ} ἴθι δοσαν δί1118 αἰΐδια βρεοίθαϊ οὐ π85 αποϑάδηι Πο-- 

ταϊπαμι. ϑιοαΐ δαίθεπι Πἰβίοσια 1ΠΠ ΘΡΑΡΊ ΠῚ] ῬΟ 851 Π111Π| 1 

ϑαπηι ἀοοίογ απ ΠΟΙ Ππτ βου θ᾽ πν, Πἰδίονία αὐίϊαια ἀὉ 

ΔΥΌ Ποθ5. Πἰϑίουια πιδγοαίισαθ ἃ πη θγοδίουιθι8 σορσηο- 

ξοοπᾶας εϑἰ: 18 ὈΘΙ]Ον απ Πἰϑίοσίατη τπαχππθ αἱ ἄποε5 Ἔχ 

ἐγοϊϊαθυη,, εὖ ὉΌΪ δῖπια] γναῖϊο, απ ΤῸ 5 ρα] 6. θ6}}1} ἔθηι-- 

Ῥογδ δαμηϊηϊβίγαϊαθ βαπΐ, γθϑρί οἱ ταν, δἴαιιθ πη] 6 πη Ηἰς 

ἔδλοῖδθ σοηνουβίομθ8 ΘΧρ]] δηΐων, ἀπ οἰντδίαμη. ρυἱποῖρας5 
Ῥογϊΐπθυθ οοηϑοπίδηθιιμι Θϑῖ. ΤΆ] Ὲ18 1ρΊ αν 118 οἰϊδιη 

ΤΊ ΟΥ ἀ1465 ΠΡΓῸ8 508 βου ρϑὶῖ, ατ1085 118, 4] Γ65 ον ἔα 856 

ΨΌΓΒΙΙ5 [4165 ἐἰ 51121165 δα γα 5 ΘΟσΟΘΟΘΓῈ νἸΠϊ, ἀ{1|68 αἷ- 

6 χτῆμα ἐς ἀεί 6586 να]ν. 1, 532. ἘΠῸῚῚ νϑῦὸ δἰϊδμη 68 
Ὀ6111645 ἀσοιταίθ ἀθβουιρϑιῦ (αὖ ΟὈδι61ο ΡΙαἴαθαν απ, ρασηδ8 

ἰὰ 5101114 αἴααθ 4111 Ἰοοὶ αθαπαᾶθ ἀθοϊϑγαμ!), δὲ τ] ΧΙ Π16 

Ὧ6 ""»Ὲ}]1οΟ παν8]1, ἡπαπι ἰρΡ86 δ φαδηάο οἰαβϑὶ ργδείθοί 5 

Γαϊδβεὶ, δρυθρὶθ ἀἰββθγι, 1ἀβοα 6 ΓΘῚ τ} 8118. δἰ ϊοϑὶ 
δΧχ Ηἰβ Π|0 1195 τπυ]ία ἀἴβοθῦα ροβϑαηῖς: ἴδ πιθ πη ΤΙ ΘΓΙΙΠῚ ΡῈ θ}}-- 

ὉΔΡ. σοπαοποῖα αἰαυθ Δα Πλ]]6 γα Ἰολ 6 Δ Ὠ1ε 1518. οἰ 1 

δρεοίαν!ῖ. Οποιιδαιμηοάππι ἰσίξαι ΧΘΠΟΡΠΟΏ, 41 ἄπι018 
Ῥγαδβιδη 1581 Π|1} ΘΧΘΙΏΡΙτ πὶ Ἔχ  ρι}, τ] ν 15, τἰ8 ΤΠα- 

ὉΥ 465. ρο που 5 Οναθοουτηι Πἰϑίουοα8 γΘΓΘ ΠΟΙ δ αν, 
αἰᾳαθ 1460 δἰΐϊδηι νἱγὶβ ΤΟΥ πὶ ΡῈ] συ απὶ ΡΘΥῚα 1515 }1- 
Ὅυ58 τηδχῖτιθ ΡΙδοαϊί, αὐ ἴα βίον οἷπ8 ἢ ρυογασα οορηο-- 

βοδιη5. ΟΥὮἁ, Οὔθαζογ, Αὐϑ βίον, Ρ. 2γά. 584. Ῥνγαθοίριῃϑ 

δαϊετα ἃ ποβιν 8 ΘΟ] ΠΑ] 0115 δὲ ρορα]ατῖθτι8. ΕΣ ΠΡΡῚ Ἰδοῖι-- 

ἰλπαϊ διπὶ, δὲ αἰ Π|185 πο ρεγοῖρὶ ροϊοδὶ. Θυοάβι ρυπὰ- 
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οἷρε5. ποϑιγὶ δου πη 116 ΓᾺ,Ώ11181.688 60 ἔθη ρου 6, 400 ἔν διι-- 

ἀυϊοθηϊὶ 4111, 5] γα] 85, 88 Ορργεβϑὶ5 σα] αδάδιι (ε1- 

ταϑηΐεθ πδίϊοηῖθη8, αἱ Βανατῖ8, ΌΧΙ πι ἸαἰπγῸ5. 6856, 

ἰοΐατα ποϑβέγατῃ ραῖγαι ἴῃ βορυ τ πάϊποπὶ σϑάϊΐσογα βίμἀε- 
Ῥαπί, Ἰερίϑϑθεηΐ εὐ ρα ρθῃαιϑδοηὶ δργαρίαχη 1Πππὶ Ηδχμιο- 
οὐαὶ 8. βθυ ποῖα ΠΥ, δ9. 3η4.. ὈΥΪν αἰ 18 ἀἸβοον 15 πορ]6- 

οἰϊβ εἰ στϑῖϊα συϑϑιϊίαία ὀρογαχα ἀδα!ββθηΐ, τὲ οἸηπμ65 οοπι- 
ΤΑᾺ 5 ΠῚ 5 ΒΥ ν αΡδηΐ μα Χ18 1. ᾿ 

Αὐαὶ τποήο ἐσνεσῖα νευρὰ ΙΥ̓, 61. Χρὴ νομίσαι, στά- 

σιν μάλιστα φϑείρειν τὰς πόλεις καὶ τὴν Σικελίαν, ἧς γε οἵ 
ἔνοικοι ξύμπαντες μὲν ἐπιβουλευύμεϑα, κατὰ πόλεις δὲ διέστα- 

μεν, ἃ χρὴ γνόντας καὶ ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλαγῆναι, καὶ 

πόλιν πόλει, καὶ πειρᾶσϑαι ποινῇ σώξειν τὴν πᾶσαν Σικελίαν. 
Νεοάσπι ρϑυοα] πὶ ΟὨ}16 Ἔν ϑμμ1.. ΕΔ01168 ΘηΪπὶ 1Ἰσθὶ ργδθ- 
νίάονα, Ὀάυθατοϑ οὐδ 8, οὖ δοϊεπὶ (1108 Ἰ]αυὶ, 115.- 
ὅεμι δὐεϊθιι5 αἰδηϊ68., ἀϊοέι "8 6886 ὡς οἵ μὲν Δωριεῖς (40ὑ- 

στριακοὶ) ἡμῶν πολέμιοι, τὸ δὲ Χαλκιδικὸν. (οἵ Προῦσσοι) τῇ 
᾿Ιάδι ξυγγενεία (τῇ κηδείᾳ τῶν βασιλέων) ἀσφαλές. ὙΙ1αεΡ1-- 

᾿ΠῸ8. 608 ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος τρεπομένους, ὥςτε τοὺς μὲν λό- 

γοις ἡμῶν διϊστάναι, τούς δὲ ξυμμάχων ἐλπίδι ἐκπολεμοῦν πρὸς 
ἀλλήλους, τοῖς δὲ ὡς ἑκάστοις τι προςφηνὲς λέγοντες δύνανται 

κακουργεῖν ], γγ. ((ξ, ομλ]β μΒα6ὸ ϑ γδοιιβαποῦαμι ΟΓΔ-- 
το.) Ῥυμαβαπϑιη διΐειη Π05 στ] δηΐαν, ἴπ ἴα πῸ5 46.-- 

οἶρθυθ οομαθαπίωγ, αὖ ρ6᾽ ν]γῸ5 8[011408 δἰ ΔαχῸ δὲ νϑηΐβ 
ΒοπουῚ 8 ΘΟ Γαρίο5 (4 τἰϊ 81} ΠΊΟΧ ΟΙΏΠ65 ΡΟΘη81η 46-- 
λαπι ᾿αϑηὶ 1) ΔΗ] Π111Π1 81111πΔῈ ΘΘΠΕΙΌΒαΏ ὈΓΘΘαΙ σα Πππηὶ 
ΟΡΘηΐ, 8664116, ἰδ Π)81 4108 ΡΟΡα]Ὸ8 ΠΙΡουίαῖθ ρυϊνανε- 
νηὶ, ἔδυ ὴ Θγ Δ Π08 ΟΡΡΥΙΠΔΘΡ 6 Πδα 16 ΡΟ0886 ΠΕ4Ὲ6 γε ]19 
(Θνδῖῖο Αἰμεπίθπβ. (δαπιαρίηθθ ΠΑὈΙία ο. 84, 544.), δῆτ, 

ΠᾶσῸΟ θ6}}0 τποῦο ἢπιῖΐο, δα αἰϊια ἤοπ τηϊμ 8 ργοροσᾶ- 
ἰΏΓΟΒ 6586, 5866. 860 ἰδηϊατα ὈΥΪν αἰ] ΘΟ ΠΙΟΩ] οδιι88 ἃ ΠΟΗ-- 

ὨᾺ}}15 Πῃοὶ αἀἴοαπὶ (Οτγαίῖϊο Δι μέμπεαρογδαθ 1], 5360.), Νοϑ γεγο 
γεβροπάθδιηιιβ, Ζιαβολὰς μὲν οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν τινὰς 
ἐς ἀλλήλους, οὔτε τοὺς ἀκούοντας ἀποδέχεσϑαι" πρὸς δὲ τὰ 

ἐφαγγελλόμενα μᾶλλον ὁοᾶν, ὅπως εἷς τε ἕκαστος καὶ ἡ ξύμ- 
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πασὰ πόλις (γὴ) καλῶς τοὺς ἐπιόντας παρασκευαξώμεϑο, ἀμύ- ᾿ 

ψεσϑαι. καὶ ἣν ἄρα μηδὲν δεήσῃ, οὐδεμία βλάβη τοῦ τὸ ποι- 

γὸν κοσμηϑῆναι καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις παὶ τοῖς ἄλλοις οἷς Νὴ 

πόλεμος ἀγάλλεται. 1, άι. Ῥγδοίεγε οοριἰαηΐεβ, ὡς οὔ, 
τοῖς ἔϑνεσιν ὅτι δίχα πέφυκεν (ἡ ἡμετέρα πατρὶς ), τοῦ ἕτέ- 

οου ἔχϑει ἐπίασιν (οἵ βάρβαροι), ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ 

(Γερμανίᾳ) ἀγαθῶν, ἃ κοινῇ κεκτήμεθα, αὐτοὶ μάλιστα μὲν 

ἐς ἀΐδιον ξυμβῶμεν, εἰ δὲ μὴ, χρύνον ὡς πλεῖστον σπεισάμε- 

ψοι, τὰς ἰδίας διαφορὰς ἐς αὖϑις ἀναβαλώμεϑα ΙΥ, 63. Οὐ- 

δὲν γὰρ αἰσχρὸν, οἰκείους οἰκείων ἡσσᾶσϑαν᾽ --- τὸ δὲ ξύμπαν. 

γείτονας ὄντας, καὶ ξυνοίκους μιᾶς χῶρας, --α καὶ ὄνομα ἕν 

κεκλημένους Σικελιώτας (Τ' Ἑρμανούς)" οἱ πολεμήσομέν τε, οἷ- 

μαι, ὅταν ξυμβῇ, καὶ ξυγχωρησόμεϑά γε πάλιν καϑ' ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς, λόγοις κοινοῖς χρώμενοι. τοὺς δὲ ἀλλοφύλους ἐπελ-" 

ϑόντας ἀϑοόοι ἀεὶ, ἣν σωφρονῶμεν, ἀμυνούμε- 

ϑα, εἴπερ καὶ καϑ' ἑκάστους βλαπτόμενοι ξύμπαν- 
τες κινδυνεύομεν᾽ ξυμμάχους δὲ οὐδέποτε τολοι- 

πὸν ἐπαξόμεϑα, οὐδὲ διαλλαπκτάς. ἸΥ͂, δά. 

Θεὰ ποθ αἰΠΠἰ85, δα γ68 ΡῈ] οα5 εἰ τα χῖππθ δή Ρ84- 

ἷδθ ποβίγαθ οοῃιμηοάα βρθοΐθη8, αΆΠΙΨ15 ΠΙΔ ΧΙΤΠ8 5 ἐδ δ 

ΘΠ πὰ 681, 4888 6 ΤΟΥ ἀἸα15. ΠΡυόναιη ᾿θοϊίοπο ρμογοῖ- 
Ῥίαϊαν. Νϑι ῥ᾽ ασίπιδθ δἰΐαηι Ἰδὲ δθῃτ θη 88. ΘΘΠΒΌΠ 

γποΥ δ Οὐ ΠῸ δΔοιθηΐθ5 δίηπ σοΥγορουδηΐεδ, α4ᾶ8 ἱπ 

Αἀααπιθη 15 οο] ρθη, Αἰᾳαθ 1μ8118 Ὠϊβϑίου!αθ σορῃ]- 

ἰἰοπεῖα, 4081 νᾶ] 16 ΔΙ ΡΠ] ΠΟΔΙῚ ῬΘῚ 56 ραίθί, αὖ 18πὶ ἰᾶ-- 

οθαπια8, Οτδϑεοογαπι ῬΕΥΟ 15 αθνὸ νΊν ἢ 11ΠῚ ΠΡ ΘΏΪΙ, 

οἰνιταΐαπι οομι Ομ θ ΠῚ, ΟΡ68 δὲ νυ σθηθυὶδ ἰπϑιϊαΐα 

πδϑοῖο ἀμἀδ π16 15 ΘΟρ ΠΟΒΟΘΠ118, 4.81} 6Χ [185 ὙΠαογαάι- 

15. πρυῖ5. Οὐἱρὺς ἀοϊοηάαμα δϑὺ μδη0 ἴῃ ΓΘΠῚ ποπάατα 

58 [15 τι8058 6888 6085, 41 δ 4168 τϑθοονρῖιηη ΕΧΡΟΒαΘ- 

τυηΐ, πἶδὶ φαοα 5.1Ε|Κ6 φαϊάατα Ηδιαραγρθηβϑῖ8 φρυχτῶ- 

οἰαν Οταθοοσασα ἰθηαὶ 1106}10 ες ΤΒΌΟΥ 146 1ΠΠ πϑίτανδ δία- 

ἀυΐτ, εἴ παροι Βοθκλίαβ ἴῃ Πἰργο ἐρτερῖο, οἷἱ ἰαίαλι8; 

Ὅϊο ϑιδαις μα σα! πηρ ον Αἰμθηογ, 4υΌ ἃ 8118. τπ|6516-- 

οἴαμα δραΐ, [αοοῦθ πα το οαπὶ ἔγαοῖα ἱποθρι. Ναϊα δὶ 
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Μεϊεγοίίο. Τ᾿ πμον ἀἰάθμι τοργεμ παῖ (ἀ6 Τμαονά, ρΡ. 1096.), 
ααρά: πυβαθϑηι. πθνΘΡΏ τη. Οἱ τιπὶ ΡΟΡΌΪΟΓ πὰ θ᾽ πη σε- 
ΧΘΩ ΠΠΩ ,., ΕΟΤ ΠῚ Εἰἰν 1188, τπιᾶν 88, ἔγια τ ΘΕ ΘΟρ απ ἀ6βον- 

Ῥδθυϊξ, -δδαᾷ δὰ δηϊπιθτη παἰϊοηλα, 4πἰ 4υοααθ θη ρουα 
ξαδνὶξ, γϑβρίοαυ δϑίϊπι5 ἀπχουῖξ,, ἤοΟ ΡυἸ πη]. ΠΟ ΘᾺ πὶ 

δὶ, 81: (6. ΑἸΠθπ! θηβίρα8, οοριἰαῖατ. Ηἱ δπῖπι ᾳποὶ ἑὰς 

Βα θμονί πὶ τα} }Π68, ποῖ πᾶν δ. αποΐ ΟρΘ8, Βουϊρίοιν ποβίεῦ 

βᾶπα αἀἰοϊξ 5αἰἰ5 ἀσομταῖθ" Ὑ4Ε χποάο 11, κ5, ΠΙ᾽, 17. εἱ 

ΑἸ... [Ι͂ὴ 1ιἀςε ἰβεχηοη!δ δαΐδηῃ ᾿ἀθτὴ ἔβοεῦθ, οἢ δἰυ χα 
ΘΟΙλῺΙ ΟΤΉΪ8. 88 οσοι ἐαπα!] (διὰ τὸ χρυπτὸν τῆς πολιτείας), 
οἱ ποῃ ᾿ἰσαθαΐ : ἤδη Π6 ΠΠΠΙΘΡ]Ω 4α θὲ Ἔχ ΓΟ 18 ϑραι- 

ἰδῃοχαπη,. απἱ οομένα ΑΥρΙνοβ ἐχ ρ θα] οΘη 8: 8οερειϑί, 

ΔΙττον ααϑπι τα οοϊ πα πο ροίπιὶ ᾿πίο Πσοῦο 4, 68. Ργβε- 

ἴενϑᾶ εἴ δρυιὰ ταβοῦϑ ριι8 ΔΗ πη 5 δἰηι6 δι οΓ, 40 ΤΘ8 

ἀροσνθαϊθραπίαχ, ἀπάτῃ. οορία ποθ ϊπ] δἰ ΒΓ ποτ τη Ε6.-- 
οἷϊ, οἱ τρ8 14, παρ απ ἔθχ Ἔναπιιθραπε, απᾶῖη Παρδο, 

αυθῈ5 ὁοταρυΐδη 15 ἱρ8ὶ πᾶ ϑὶθ αι ΠΔ ΟἸΙΡΊ μη 115 886 Ρ6 δχθὶ- 
οΘ μι. ΘΟΡΊΠΟΒΟΕΓΘ ρῥΓϑαϑίδί. 

ο ῬπΟ νϑρὸ “δἐϊαπι ουαίονῚ Ρ᾽ ασ᾽τππ]πὶ ρυοάδβι δ Γ᾿, 
βἰοτίδ, ΥἹΧχ δηΐϊπὶ εἰΐθτη ᾿νθηϊθὶ Πἰρναπ], 6 αὰο, 4014 
4ποαὰ6 ἴῃ ἰοςο ἐἰοθημά πη, αμοπηοάο Ποιηΐμη πὶ 8Π1η}1} 4πι0-- 

4.6 ἐδροσα μεσ υραμαϊ, δθάδπαϊ, οοπηπιονεπάϊ, ζα]-- 

Ἰεμάϊ,, αἴθ 4}118. ρ] στ π18 σαρίατ αἰ 5. εἴ Ξοηβίθιι8 Αἰ ἢ-- 
οἴθμα! βιηΐ, 6 ΣΧ ΘΙ Ρ 118 πη 6] 18 ἀἰβοαὶ ααϑηι 6Χ Πἰβίουα ΤΠα- 
οὐ θἰάϊ8, (Οὐδπὶ πο τα Γαι Θϑὲ ᾿ῃ ΟΠ θ 118 50110}18 γῃ6-- 

ἴον 6856 ργϑοἰθβοίϑι, - Οὶ 81 δοϊι!πι ρουβϑριοα! ἴσια δὰΐ 
ϑιαν ἰδίου παυγαιϊοπὶβ βρθοίαβϑεΐ, Ηδγοαοίιι8 118 ργᾶθ- 
Ἰεσεη 8 ἔαϊδβοί. 864 αασπι ογδίογεϑ 1ηϑἰϊ θυ νϑ]!θηΐ, 
Αἰϊὰ8. {Ὀ6ν πᾺ}}18 οδυίττι5 14. εἰἥοθυα ροίαϊ ΤΉ μον ἀϊά6. 

᾿Οὐοά βοπβουαηξ ΟἸΟΘΡΌΠ 68 βου Ἰογα αι Βομπλαπουιιπὰ αἱ 4 11-- 

υϊονατ Ογδεοογυα: Ὠοπιοϑίμθη 68 ἴρ86 Ὠον]68 Πα πΠῸ ἢ1- 

βἰουϊαιη 1οσίθ8δ6 ἔουίαν; ἐααὰθ π8ο εχ ρᾶγίβ 1106 ΟΙ 8810 8 
ἴμι οσθπδ ἰθιαραβ οὐἱτ.“6. (Μείδγοῖίο 1. 1. Ρ. 191.) ᾿ 

Ῥεηίηιθ νοι οἰΐδια, 4ποὰ ἰάπι ρα ΐα8 ΘΟΠΙΤΠΘ ΠΟΥ ΔΤῚ 
ἄερεραι, βεορνιαρίια εἰ ἰορορταρμία γϑίμβ στπαϊίιπα 1115 

1λπογά. 4 Ἐ 
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οἰταῖαῦ βορρ 8 ὙΉπον 116. Οὐδα ἤον Το ὁ 8. 601 να] 

Οἰανονὶ 510 δτη απιίαπι, νοὶ ΘΑ ΘΓ ΘΡῚ οο δ ἴΑ 110: 

πιόίη ἂς ΤἬ γυῖα δεοπηχ Ηθροδοίσσα. ἐὲ ΤΟΥ ἀδῖη; 
ΨῈ] δαπι ΘΟΕ εν} ναι 8 βίϊα ΒΥ ΥΔΟυ ΒΥ ῬΟ ΒΟ Ὁ 
αἰ 5πηῖ Ριδθίθυ θα. ΠῸ5. 1ρϑὶ δου Ἐπ Α Ἰ08. ΤΟΥΏ ΠῚ σ60- 

δΡδΡ Ησαυ ατα ΘΠ σθαι 8, φυΐ μπδῆο ΤΠμογ ἀΠ 615. ἩθΡονα τα 
ἈΠ 6, Π]5] 80.685 Ὧ05 [41 Δ ααδηΐατα δοίη. 

Οὐδθ αὐΐεπι Πδοῖθ 8 66 ὙΜτοΥ ἀἰα15 Ηἰδιοσῖα ΒΓ ρία 

δαπὶν 81 ἀπὸ οΡίστα σον] ΘΟ αν, 116}  πῖτί8, δα πὶ οΥ]-- 

τἰσαιι,, Ῥυδβπιαίίσα αι δα ροἹ ἰοαπι Ηἰϑι ον αὶ ἀἰεδινἀἀπι 
6686. Ταϊθπι ΠΙΡΥΌΤΩ ῬΥ γ118 δου ροῖῖ ὙΠήον ἀἰ 68, ̓ ξ εχ 
15. 486 ἀ6 Ῥγιονιθ5 ἀναθοονατα βίου οἷ5. οἂρ. ἴ σἸοία 

βαηῖ, 88:15 ἀρρᾶτει. Οὐὰ φυϊάοηιν ἰϑτονίαθ βιπι πδ πὶ αἱ- 
τα} ὉΠ θιπι, ΠαΘΉ Πα γα 1ρΡ56 ΠΟ Ρ]41ΠπῸ 5016 8, ἃ δτ 

πυ8. ΤΠ ΘΙ 018. 18. 511, ἡ ἩΠὶδ ὁπίηι νΡῸ γκ6 αἰ Θρτδ σις 

δουῖθιι Ηδογεπ. Ἰάθαθ 48 ρο]ῖ. αἰφῆδ χπθροαὶ, ναῖεσ. ρὸ- 
Ρα. τὶ ΤΠ. Ρ. 1. ῬΡᾶρ. 470.,. ΟΜ 58 ΠἸϑίονίαθ Ῥεΐπτο 1165 

ΤΏ 811 80.810 πᾶσα τ ΘΡΘΡΆΪ 5 σου 5 Ποο ποα 6 ἀπε ΘΌγα 

Ὠθάαε ροβὶ δυτὰ ἃαἰδαπαπι ἰθγαπασα ἰδίου 8 “δὲ τα γτμὶ 
δοηϑε τα. Ηος νερὸ 4υϊα δ] δίσαϊποαῖ, ἀθδιη ἐδ τα ]-- 

πᾶσι Ἰοῖϊα8 ὁχ Πἰϑίονα ρτοάθαη τ απῖταὶ οα] 5. ἰὰ ον δὴ δ 

αἰἴχαο οοοίἀθηϊθ 7 εἰ 81 οἰδσγθ οορ θ᾽ νο  αμη8, 4.88 Θμληΐα 
δχ ΠΟ βΈΠΕ ΓΘ. ΔΠΙΤΠ ΟΡ ΟὨ]11|8 86 Πα Ππἴ. ΘΟΙΒΠΠ ΟἸΠΠΪ8 

ἐδ μ 505 δὲ τι το {Π|6 15 ἘΠ Ἔθ 1. ὀγίδαϊο αἴας οοο 6 η 62 

4αλγάτα (δι τἂ8 ῬΑΥ ΠῚ τη 8 Ρ ὉΠ “ἸΒοΡ  δ 1π6 6 τϑδχὶ πὴ 8 
οὐ ταν, 4αοα οσοϊἀδηΐ4}18᾽ Γοβῖο αιὐξϑηη ΟΥἸ Ιοᾶ τ ΘΧσό αἱ , 
ΟΥ δα ἢ 5 πα παπατα. ἴαπι σι ταν τηδχίπη πὶ αἰ οἰτητι5. ρΓῸ- 
σιθϑϑιι, απ όπι Ὑ μπου 616465 ἔδο1 5 1ᾶγ 6 οἰιπὶ σοη θη Ἶτητ5 

δεϊαϊθ δ8 ΒΒ ρϑυου μι ἔα]856.“9ς. Ὑογαπι ποὺ ἀὐα ᾿ναδᾶ!-- 

δά μ]0}5, ἤδοδβθ8. δϑὲ Ὄχι: 6 Ώ71:18 Οἰΐαη), Πα 18 τοΡ5 ἃά-. 
Ἰαἴα5 ταηΐα ρῥδοδίαθε ροιαθΡῖε; Βδὸ ϑηΐπι σαδϑϑιϊοηδ ὈΠ18-- 
88.) νϑυθηιειπὶ, 6 ραθπα ἹπΌΡΘα 10 1}}8. το8. νἹἀθαῖτ,, ΑΔ 
πιδχίπηαπὶ 4α1 6]; 4πὸ 8ΟΓΙρΡίΟΥ τιϑι18. 6ϑὲ, δα πιτπ θη 
πᾶσα ἀπθῖε ροβιταπν ἐναὶ 1. 1ρ5118. ἃτιΐπηο σΘΡ Γαι15. ἀπ. 8}}-- 

6, ἃ βιρουβιἴοπο ΠΠΡενο, ραϊτίαθ δὲ σοῦαπι ΡῈ ΘΔ τη 
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οὐαηἷπο βἰυάϊυδο αἰαπθ 8}118. χη 5. νἱνἐαἐϊθ8 Ῥνδθάϊίο. 
5866 46 δίβ, αὐ 6 πη} γϑυ τι Θἰ α5᾽ οὐ πα Π]οπι 6. ἀπ ἐρ88 
γα! ατα οἱ Ῥυο ἕξ. 180} ϑ]ρνὰ οὔρ. ΤΠ. ἐχροϑιξιιην εἐϑέ. 

ψευπμα Πδεο πομᾶππι βαΐποογα νἹθηΐαιν δα ᾿πάο ει, μυΐμ8 
Ἠϊδέονίαθ Ἔχρ] ἰσαπάδπι, ααατὰ πδαά. ἀπ ]6. Ρ]ανοθ ἔπηο 
δἰ ἴδια ρυΐα8 νἸχθυὶηΐ ὙἹΡῚ δἰ 1051 συ 1818 δυποῦδ ᾿πη αἱ] αἷ- 
416 οἰΐατη Ῥγοβρεγᾶ ΓΘΓΙΠΊ 8ια ται ΠΟ Αἰ ΟΠ 6: δε 1, «αὶ 

ἑδτήδα ὨΪΗ1] δἰ θύοι, αἢ Βα 1465. ρον δοθσαηΐ, ΑΠ186 

Ἰδίτοτ αυϑοάδμι οα 586 ᾿ην δι ρα πάδθ δασξ, 4αδΙ τσ αἰ 5 
υδχίσπϑι νη} ΠαΡ ΘΓ ᾿π] 8 π|:5. ΒΑΡ πὶ αἰΐορα παθο 6ϑῖ, 
4αοα Ὑ πιον ἀἸ4ε8 ἢ ϊβέου 8 ΠῚ 801 [6 ΠΡΟΣ 5. 80. ]ρ81},, ΝΠ 

αὶ ἀ6 σϑθιιβ5 Ῥυ18018 ΘΧΡΟΏΙ 7, Θατη ΠΟ δΥρι πιδηΐαχη πη]"- 
πῊῺ8 σαρὶξ νου αἰ} βίον ; Πα 6᾽ Θπὶ Παϊβϑηῦδηι δαδϑῖ, 

4αΐ ἜΡΓ ἢΐθαι ΘΟ  ΟΘ 6 ἜΓΡΟΥ 8 Ε0 ροβϑὶς, αποα ἴρ86 5118 
ΘΟῸ 5 γθπὶ νον, πθααθ ν8]646 ἀρ δ οΐ ρ]ευ χα ο 48 ἤά 6 
ΤΘΓΆΤΗΩ ΟΠ σ᾽ ϑίθι Ἢ Π., 4πΠ81π|ν18 Π}1} 8 0] π|, ααοηΐατῃ ν6-- 

ἰθραν οἱ ἴατη δαργα της, δυσιδία αὐδάαπι ϑρθοὶθ 

ϑρίοπαθπὶ, αυ86 οἰΐδην νοϊθηΐθηη νϑρὰ εἰ 616 88 606 ἀθἰει:- 
τοί, 866 [16 Γ68 86 μαδϑῖ, υδὶ 46 Ῥγαθβθηίθι8 ἐδιηρο-- 

γῖθαβ ἀρίταν. Νατα ἰδὲ ταὶ δάβαπΐ, ααΐ εἰ ραν ϊοῖρθα 
φϑρα τ ἔπθυι πὲ, δὲ 8118 Ἰη οΡ 8586 Ρυ δι, πὶ οὐηΐα,, Ρ᾽Άπ6 

ἀξ δοία βιαηΐ, πδυγθη ταῦ : ῬΥΘΘβθρ τ δ, αἱ ἰπ θΕ οἷ Ρο- 

Ἰορομππδβίαοο, ΠΟ ΟΠΥΠ68. ὉΠ 8 ΡΟΡῸΪΙ οἷν 85. σοπίγᾶ 608:- 

ἄστη Ππορίεβ ραρπδηΐ, 8664 ἀἰνθυβαβ μαγίθ8 βεφιπηίαν, ΤΟΙ 
ἐρίτατ' δἰΐατι 4 αδγὴ Δ 0116 Ἠιἰϑίουα σου απυρϑξαν οὐ 4 πάη α1-- 
ρεπΐθ παιγαιϊ οι πὶ ΧΡ] οί ο 6. Οριιδ5 811, ΘΟΡ Ποβοί 8. 

Οὐἱ νερὸ, υἱὐ ἙΠηυογαϊάθ5, τη τοῦτ ᾿Ῥγϑθβθηϊαστα ΘΟ ἢ" 

ἰεπιρ  αίοα νου δ 5 δι απ πε ἴταΐ ἔδοθρα ἀτ ας ,. Ἰάθια 

ἀεῖπαάθ [801}}8 1) ρτγϑθίθυα ᾳαοσπε “[οπηρογα γα πϑοίοιε, 

ΑἸ Θρατα ἀγσιιπιθπίατη ἀπο 118 Ἔχ σου δομθ ΑἸ ΠΡΏΤΩΙ, 

4 8}1}5 ΤΠ αοΥ αἰ 15 ἀθνὸ ἔα. Οπαπαιδμ δηϊτὰ ἱπίϑι {πὰ ᾿ 

ἰδηρα8, απὸ Ηονοάοία8 μιἰβίονιδυ βαδη Ογαθοὶβ υϑοϊΐα- 

νἱϊ, αἴχαθ 1, 4πὸ [6}}1 Ῥε]οροηπθϑῖδοὶ τ88 σομϑίρηδνα ἴπ- 
οορὶὶ ΤΟΥ ἀϊάε8, ρϑθοὶ ἰαπῖπ) Δ πὶ Τα ΘΡοθϑϑοιαπί, ἴδ-- 

ΤΊΘῺ 118 Πα ππὶ τπιπίγεῦεαθ Ογυδθοαθ ἔπηὶ ΛΊΠ ΘΠ. γα. βἰθίι 

Ἐ4 



ϑᾷά 1. ΓΞ ΒΑΤ. ΟΥΑ ΤηῦΚ, ΔΒΘ. 5. ΤἈΛΔΟΊ. 

Ῥἰδηδ τηπίαί 8 εγηῖ. ὕσδεοὶ δηΐηαι ποι 18, υἱὲ ἀπίοα, 58 

Ὠῖο δὰο ἰδπΐατη Ἱπάμ]σεγα αἰααο ἀϊ 65" Ἰηἴον βρεοΐδουϊα ριὰ- 

ὈΠοα, οομπνίνία δίαπα 8]185 σ68. Ἰμα]ον 8 ἰγαηβίβοεσθ Ροίε-- 

τογδηΐ, 86 ΠΗ] αυτα 8. ΘΟΓᾺΠΙ σΟΘγοθραΐαν σοῦ πὶ ΡΌΡΠοδ-- 

σῦτα νἰβίιοῦὶ ΘΟ 1 ῦπ6. «ὦ φαϑηι ΟΠ 68 ΘΠ] πη γ 86 6}- 

ἴδγθ οἱ βανϑῦοσθηι σαδπίαπι νἸδηη ᾿πϑἀΐαεγα σοδοίὰ δγαιῖς 

πη46 εἰϊαπὶ 1) βουρία ΒΟΓαΤῚ ἐδ ρουαμ βου 5. αὐ! ἄδεια 

56 508 δ Γαι πὶ ΡῈ ]]οασττα ϑιματα τ. ἰνϑηϑι:, Ῥγδθίθιεα 
Ρευ Ρϑυιοίθαι Αἰ μο μαναὰ πὶ ̓π ρου τη Ὀ]ΘΌΪ ρου ββιιμ γαῖ, 

δἴαμϑ ἂὉ μοῦ ἰθπιροῦθ οἱ Ππἀ, φαοα πιοτὸ αἰκχίμητι8., δἰι- 

ἀϊαῶι εὐ σοποϊοηδέονατι δυοίου αι 8 δἰ 46 0818 ἀΡΕἶ8. ΟΥ̓ ἃ-- 

τουῖϑθ μϑοδϑϑιίδβ διοία οραμὶ. Μοχ δἴϊδηη βυρ ἰδία 8Χϑι1- 
ἀεγαπῦ, 401 ἰδ πὶ Ῥγαθοθρ 8 α18 1} ΘΧΘΙΏΡ]0 δ θη γίδια 

οοιηθπἀδγαμὶ δἰααε Ἔχοοϊαθγαμί. ΟἾ Ἰσίξα τηϊ ΓΏ τη, 
ἀυοὰ ΤΒαοΥἸ468 δὲ ρυαρπιαίϊοαμα νΌΪ]αΪ 6886 μαπὸ ἨΗϊβίο-- 
γίδια δ ογδι!ομὶθα8 δά μος οἰποιεπάπηι αἱ] ἀθογονιὶ 9 Νδ- 
4.68 5:16 η110 ῬΥδθίθυι Ὁ ροϊθϑὲ τηϑσηᾶ νἱ8, 4θϑηη Ὀἢ11080- 

Ῥἰιΐα., 46 1}}18 ἰϑιαροῦῖθι8 ΑἸ] θη8 ἤογθθ ἱποῖρίθραϊ, 1 
νἱγο5 Ρυδεβίϑ 1 ΟὙ15 ΠΡ ΟΠ δχϑουογαῖ ΠΘΟ6886 γαῖ, Οὐο 
ΘΠ ἐθρο 6 εἰ 4.8 1) ΤΌΘ Απακδροῖᾶδ, 411 τηϑηΐα 40- 
οὐ πιαπάμπι ἕαοϊμη 6886 οἱ γερὶ, εἴα ϑοογαίθα, 4} 
ΡΕΠοβορ απ ἃ σοε]αβίϊθις δ ποπαΐππαπι νἱΐδην ἰγϑά αι χῖξ, 
νἱἰχογαηῦ, 101 πὶ ΒΌρΡΕυ βί10 δναηθϑοογοῖ, δία 16 ΤΘΓΠ δ6- 

δἰ απ] σδΏ586 ἴῃ ΒΌΠΙΔΠΟ ἱπρθηΐο ἀαδΟΙ ΡΠ ἴα, Ορα 

ογαῖ. Ουοα Τππυογάϊάσι, φαθῆν ΑἸδχϑρονδθ ἀἸβοϊ ρα 

ξαϊ886 δοίπιμ8, ῬΓΔ6 ΓΘ] 4118 ἔασεγ ἀἄθοεθαῖ. Μδπεραηξ 
ἰδ θη θα να] 50 τη 186 αΠ που αἰ655 86 πὰ ΘΠ]Π68 511:- 

Ῥεγανὶῦ, οἱ ἀΐρπδπα πηᾶρηὶ 1111π|8 ΡΠ]]ΟΘΟΡ᾿ΐ δθοίαίοσθ, «1- 
5παηι ῬΘΥ 0115. δενο ταφαὶ Βἰϑιοσίασα. (ΟΕ, ὕσεικεν. Ηέ-- 
τοὐοὶ, οἱ Τ βυογά. Ρ. 97. 8646:- 

“- πτοία: συ. 



1. ΡΒ ἙΤΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΡΙ5. δὺ 

11]. 26 οἰοομέξοπο Τάπογ ἀϊα δ. 

ΕΠΟσα ΟΠἾ5 Ῥγδεοθρία ραγί πὶ σοΙΠΊ ΠΪα 51 πὶ ΟἸΠ1- 
Ὀὰ8 ΟἸΙΗἾα ΡΟΡΩΪΟΓΏμ., οὐ ααδίεπη8 6 Οὐδθοῖβ {|οτὶ5 
ΟΊ ΤΩΓ; ΡΟ Ι55Ι ΠῚ ΠῚ ΟἸΠΠΙΡ5 Γαβοὶβ ΒΟΥ ρίοσθ 8, Ρᾶγ- 
ἔμ δα οενία ἀἸοθ πα] σοπετα βρεοΐδπί. Π]158 πη πε1168 861- 

χποηΐ5, ἢΐδ8 Εἶπι8 ΟΓΠ δ 8 τερὶταν 5 εἰ 81 δά Του αἰ 46 πὶ ΤῈ 5 
ἐνδηϑξογίαν, 14 δὰ μι, αιδίθπιι8 οὐαπῖπο Θτάθοιβ εἰ ρο- 

ἐἰδδίτπ ατι Αἰἐῖοῖ8. δουρίον, πδθο, ἀπδΐθ ΠΠ18 ἢ Ἰϑἰουιο5. δϑὲ 

εἰ ΒΕΠΠατ Ῥεϊοροππθϑίδουαι ἀεβον δῖ, Ργορίιι8 αἰππραπί, 

Α, ὲ ὙΒυογάϊάς, φυδίεπιις οπιτῖπο Οτϑθραβ δὲ φυϊάεπι 
Αττσυδ ΒΟΙΣΡΊΟΥ ἐ5:. 

τὐπυταφαοιαφια βπνθεῖδα ἀμοοι δἰσίου δ ριὐβιοιξ; 

Ῥδυβριοα δεῖ ἴα αν θδηϊαἰϊ ΘΟ ΠΟ ηἶ8. Οὐδ6 νἱγίυ ο5 
εἰ ἴῃ εἰθοίίοπθ νοσοαρυ]ογαπι, εἰ 1 ἤδχίοπθ., οἱ ἢ οοΠ- 

ἱπποίοπο δουτμα πέρ 86, δχ 48 οἰποιαΐαν ἐπι ποϊαίδ, 

ἵπεϑ88 Ῥοβϑιηΐ. ῬΏΓΕΙΙ ἸΡΊΤαΥ (ἰἸΟΣπιΠ15. ΒΕ 8.) 4πὶ 
διηδορίαμι ᾿ἰηστιϑ8., οἵ, 91 αι ᾿ἰπσαᾷ ρΙυχε5 παροὶ ἜΧο]- 
165 ἀϊα]θοίοβ, 6 415 ὩΠ ΘῈ οἰορὶι ΒΟΥΡίοΥ" , οἰΐαμα, ᾿πϊτ|8 

ἀἰαϊθοιὶ αἰ σεπίοι βοαῖς, ἰάθοσμπθ ἴῃ νοοαα]οτιπι πῇ 
εἰφοίίομ ἰΐα ἥοχίοπο οἱ δυμίαχὶ οπμπῖθ8 ἀρδιϊπεὶ νοὶ ρ]8- 

π6 ΠΟ 518 86 τπϑὶθ οοριίαὶ 8, σγ8] οογίθ. ρϑυορσυ 18. 86ὰ 
αἰϊὰ8 ᾿ἰπσααθ ν 6] βα]ΐθπι 4118 αἰδοῖ! ρυορυ 8. Ῥδυβρὶ- 

οὐβ ἢξ ΒΕΥΙΠΟ, 81 ἴπ Ψψ6ΙῸ οἰὰ8 56η88 οομβιιπιθηήο ἃ ν 15 

ἰϊπραδθ ΡΕΥ 5 ΘΥΓΓΑΡῚ ποι ροίαβι5 4πᾶγα ἀΠΠσϑηῖον εἰ[800}-- 
Ὠδμας γοσς8, ΠΕ ΧΙ ΟΠ 68.εἰ δἰγμοέυσαθ, αααγαμι ΑΙ Πη]5 οϑὶ 

σα ποαίο, εἰ ανιϊαπάδθ οβοϊθίαθ ααὐ' ποναίαθ᾽ δἰηὰθ 

οὔμηΐπο οὔβοιχαα οἱ δια θίραδθ. {{δαμία5 ἀδοογαι εἶ, 

τῃογϑῖ. Ποιμίπαπι οἰ οραηζον πη ᾿θ6ὲ 5θηπὶ, ον 6.6 88- 

ἴσια ἑατρία, ορδοοσμα, ὨΪΠπι15 Πα ΆΠ]ΠἸ ν οἱ ἀρ ᾿πἤπηα Ρἰ6᾽6 

ἀϑαρρδίϑ ,. ΠΙκτη18 ἰπγὰ εἰ Ἀόρεγα. (086 συ 6} ργϑθοορία 
ἀυδηαύδιῃ 1 ομμηΐθιι5 ᾿ἰησυ18, ναϊειι, ἴδηθη 4110 χγα]πτφ 

δἰίᾳθα ᾿ἰηρια 6Χ ρϑυεστίμοχαπι ᾿ἰἰοχῖβ ροπάθί, 40 μλδ 18 



δθ πν ὉΝΣ ἙΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΠΟΥΡΙΡΙΘ: 

ΟΥΌΟΤΉ οορία σαμήοῖ, 6400 50 Ὁ 11π8 ΘΧΟΌ]α δϑὲ. 60 

ΠῚ 1}18. ΒΟΥ Ρίον 68. αὐ ἢ]5 ΡΓΆΘΘΘΡ ΙΒ δα 5 [Δ οΙδηϊ, ρδδιαϊανο 

Ῥοβϑιγη 8, Τίδαᾳμο ΟΥ̓ΆδοΟΒ 118 Ρυ 86 Χ ] 1. 0}}8 Ορου ἂμ ἀδγ6 

ἀεοεμαὶ, αυοσντιπι Πηραα πθάτθ αἱ Τιαηα οἱ ποϑίγϑ. ἴδμὰ 

τηδῖανθ πιαϊία ΡΘΓΘΡΤΊΏΔ νοῦρᾶ τϑοθριΐ, αἰ δα. νοὶ Ἔν αγὸ 

ψεὶ ΘΧΡΘΙΙΘυ 6 απ ΠΟΙΠΙἢ δϑδϑῖ, πθᾶπο, αὐ ΗΠ θγαϊσδ, νοῖ"-- 

Ῥογαμπι οορία δου απιαιδ αΠΠσοπιὶ ἀἸδιπποίϊομε οαγαραῖς; 56 

᾿ΓΒΙογ 1415 ΔΘ νῸ ἴ8πὶ 118 Θχουϊία δραὶ, ἱ, ἡ188 Βαργα π6- 

οαβδαμῖα8. ἱπα!σανίμηι5 γἱνιαῖ 88, δᾶβ δββθημὶ ἀοοῖο δὲ ἀςοιι- 

γαῖο βου ρίουι Πποουθὶ, Οα ἰαπάα 8π 1116 αἰ ση 8 811, 18 πὶ 
ἘΧΡΙΟΓ πη 08. “ 

τς Οποα νοὶ 1460 προθββδυγππι εξ, ααΐα δἰΐαηι ϑ]οοαιῖο-- 
ποπὶ ΤΠ ον 415 ἰᾶπὶ ἀπίϊαῖ8 ἐεπρονῖθι8 ἔαθναπ! αὶ τὸ- 
Ῥγδπεπάσογοπξ, τἰ ΟἸδυαϊμ8 ὨΙάγπιι5 (ν14, Ἐδρτῖο. ΒΙΡ]. 
ατ. ΠῚ Ρ. 827.) οἱ, αὕθμι 'ἵπ Ποὺ πὐπιθυο δχϑρεοίδθ 8, 
ῬΙοηγ 8115 ΗΔ] ΤοΔγ δ θβθηβῖ8, ΟἿἱ ΤΠαοΥ 415 βου πιὸ 58 δρδ 
νἹἀοία τπο]εβϑέι8 (ὀχληρός Ρ. 88δ.), αἰοδοϊαιι8. (περίεργος) 

οἱ δηιαγ 9 (πρίρύς Ὁ. ο915.}, ΡΈΘΥΠ]Π15. (μειρακιώδης)., ἔνῖρὶ- 
ὁ (ψυχρύς ρ. 955.), δου! ρηγαί15 εἰ Πδυ δ 1 ἐδ θθτῖβ ορβει-- 

ῬΊΟΡ (Ρ. 956. οἱ Ρ. 929.), Ῥδυρίθχιιβ οἱ Ἰα υυ! ἷδ Ἰη γῖοα-- 

Ἐοσ (Ὁ. 915. δὲ 928.),. εἰ αἰΐα ρ! αυῖτπα οοπντοῖα ἴπ δατα εἴ- 
Ταπαϊε, Ιου βι1 ̓ πἀἰοίπι πὰς 4αοηπδ ἴῃ τ Ρ] αὶ 56-- 

αυεέηΐο8, ΤΠαογάϊ δὶ συδηη πα 65 ΓΟ σΊ]85 Ῥ] ΕΓ 5616 60Ὲ-- 
ἴδ} 38.}6 80 ν] ΤῈ εἰ δι αμῖ, Ιἀδοαπα ἃ} δἰὰ5 βίου 
ἴερδι δ εἰ δ]ῖος ἀδίογγεηϊ δὲ ρβϑὶ ἀδίογιθοὶ 88 ραϊαπταν. 

ΟἿἹρ 5 πιαϊ8 ΓΕῚ τᾶ σηδπιὶ ΡΑΥ ΘΙ δἰ πὶ ἴῃ 4568 ὙἹΓΡῸΒ 
ἀοοίε» σομ]ϊοϊεπα οϑὶ, ηαἱ ΤΉΘΟΥ 1415 ΠΡΟ 5. νὰ] οὐϊάδ6- 
γαπὶ νῈ] 1Ππϑίτατο δἰ πογαπί, ἘΣ 4105 ΑΡΥ βομα5 (1Π 
ΒΠΠαο' 44 οπὴΡ5 ΤΟΥ ἀ1 4618}. 4 τι ρυδθοοποδρίϊ8. ορὶ-- 
πἰοΗ 5. δὲ ἴρ86 ἰθπογοίῃν, πϑαὰ6 115 86. Θχρϑᾶϊγθ ροββϑῖ, 
Ῥνδθίογρεδαιθ ἰδία. σγαπηπια 085. “ΠπΠῸΠῚ ἘΠΊνουϑὰ δ ἐπ} 
Ονδδοδα σοση ἴοπο οαγογοῖ, τααχίπιθ ἴῃ νου ΟΓΌτα ΟΓα δ 

οΟηϑΕ 610 ἐδ η πὶ 5101 ᾿η 4 ]581}, τι π1}}}} ταπι σοπίονυ τη 
αἰαίιδ ἈΡβο πα Π οορ 68, αποάᾶ 1116 πὸιὶ ἃ Το 6. αΤοἱ 
Ῥοί1586 5101 ρϑγϑιιαβευῖ, ΘΙ ΚΙ δα θη (0816. ΤΠ ΤΙ’ 
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Γαονῖς 46 ἘΠυογάἸ4ς, ἀοσοπὶ πδαο νϑρθᾶ δἰ 8 ρυ οἰ! 8 ἂ 
μιϊεγργ θαι θ οΥΓαἰϊοπι ψΘΥ Πδοι δῖα: ... ΤΠΟΥ αἰεἰ18 

ΚῦγζΖθ δεβϑίθὶ ὧν ΚΌΡΖ αρραϑιιλίσίεῃ ἀπ πδοῖ Εἶπ 56-- 

νγίϑϑθ, Κανζθη ἘΠῚ6 νεγβομο θπεμ Ρογοαδιι, ταΐτ ἔῤοβεὶσ 

βοὰ γον βριθῖθη, θοἰκθ! Βα θη ΑἸ  μθίθη, σγθα]οιθαι 
γεναγίε ἀἐγ γοτγίθ, ἄρεν 4}16 Μαββθα παγίεη πὰ η- 

εὐ μπογίθη ον Γραησοη, α186 586] αἴθ. βρεβουῦπθη δἰίθη 
Οὐδομδη. ἀπαὰ ἀἷθ. σγοϑβίθα γεγο 465. ὙΠΟ 1668 

πΐοδὲ νεγάϑυθη Κῦμπηθη, βοη θυ 50} 06 618 08, ([85 ἰδὲ 

ϑΡυΘΟΠ ΟΠ ΖΘ, βομο]έθη, ἀ16 8108} απ Κοῖπο ΥΥ̓ εἶδα εηἰ- 

βου] σεπ 1488586Π, ὑπαὶ 416 Πιδἢ ΠῸΓ 80 β8ὩΖ Ὑγ]6 516 δἰ ηξ, 

πηροκαυὶ, αὐἱὶ δαὶ ἀπὰ Ηδάγθη: νθγβο ποθ Π11185. “ 

Νοη ᾿“πιαϊο ππε]18, Φαδησιαμ ΠΟ (8 ΠΟΥ 15. ψΕΡ} 15, 
ἐιάϊοαπε (οί! ΕΡϑνὰ5 οὐ Βδμθσιι8. 86 μοὺς, αποα ντρὶ 
ᾳυοαμθ ἰμάϊολιμα 68...) 186 γῈ8 ϑιπὲ 4188 ΟΠ 16 516 ρᾶχ- 
ἔα βἐπάϊο πα Ἰοδη!] να] 6 δυβρεοίαπι τ ἰδηΐ, ΟΝ πὶ Π)10- 
Ὡγϑίαπι ΗΔ] ΟΠ 8 586 η561}., ἈὈῚ 46 ἀγραμηθπΐο ἃ Τπαογ- 
ἀ146 δἰθοίο- δὲ «ἱγδοίαίο. Ἰφαυ!Π}, τηοᾶο ἐπ δ! [Θχίτητνιβ δε[θ0 
δ] πο μία 6886.» αὐ Θαπὰ (6 5ουο μα μα 1}5 βίου Ιοἱ ποτὶ 
τα θ 118 ᾿μᾳ!06886, δἰ. νοὶ νίτ οἱ ἡπαοίθιη: ἰδίου ΟΠ" 1-- 

ΠΟ ΠΟΙ ΡΕΓβρθχίββθ, ΨῈ] οἶν 5 811 Ἠεγοάου δ αθιι5, 481- 

μὰ5 οϊοονο ΤπυοΥ ἀϊάθπι ρα ϊαγεὶ,, ᾿ηϑουνῖγθ νου 1556. [δ-- 
ΟἿ 6 Βιιβρ᾽ οθπμιγ,, ΡΡΆ ΘΒΘΓΕΪΠῈ (Ἰλ111 Θαχη ἰρ511ΠῚ ΒΕ ΠΟΤ ΘΠ}, 
4πεπὶ ἰδμΐορογθ υἱϊαρορθ8, ἴθ Ἀπ αἰ δεῖ θ18. Ὥρ. πηοίο 

ἱπαϊ δίαΓ, ᾿κεά ϑᾶ6ρ6 Θχβουιθαὶ, αὐοᾶ, πἴγα ἀρρατοθί. 

Ὀεῖπάε ΤῆσοΥ ΑΙ 415 Ιοφαα πα! βθπα5, αἱ 41Π1ῸῚ ΘΟΞ ΠΟΒΟΘΙΏ118, 
ἰοΐ ἸΏΒΙΡΏΕΒ Ἰηΐοι αγδθοοβ νυ] οἱ ἀαχαϊται!. εἰ Ἰμλ [81] δτι 

αἰ δαϊ Πο8 ρυχὶ οἱ δθρϑης 8 ΒΟΥΠΊΟ 8 ἰσθδγοβ,. δαὶ ἼΠπα- 
ογάϊάευη Ἰάοπθϑαμι οἰ α8 ΤηΔΡΙΒἰ ΤΩ. 6886 ΠΘ66886 511 ἰαϊιια8. 
θ᾽ ᾳὰο Ὧ6 νάρύτῃ “εἰ ΠΤ π ΧΏΥΩ 5818 ᾿α αἰοῖτι,, δὰ ΘΟ θρΪα, 
8 αὐϊθυ8 ΤΕπογθ 185 αἰσθηαὶ σϑῖϊο οορποβοὶ ροϊοβὲ, ογαϊπε 
«αοάαπι ἀαβουιρία ῬΓΟξογδμθδς. 688 απ τ οἴ δὰ Ὥπποὸ 
ἐρϑαν δουρίογθαν τϑοὶθ᾽ ἀθβεϊση δι πηγ" δ" Τα 0] Προ πά στη 
ΘΠ ατη ραγαίαγοβ,, εὐ ῬάΓΕΡτ5 4αϊουιδάαγην 5ταγαυθδίσας 
Θνδθοδθ. ἐ]Ἰαβίσδη 8 ρεοίαϊαγοβ Ὧ05 ΔἸ] ατιδυμπιτα Θρεγ δ 8. 
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Ἀρρδτενῖδ δαΐθια,, 1118 οἱ πιῖθα δ᾽ πο ᾽δηθ Ποία δα πε; ἐπ 
ἦρϑο ἀρραμηθηίο ΠΠΡγόγμ Τα ον ἀἸάἸδ Ἰἀοπθαπι Βάθ ΡῈ εχ-- 
ουδαϊϊομδια. (ὐδείθγαμ οἰ μβάθιῃ ταὶ ρου απ 8 816 

τὸ ἐδοῦσι πὶ ΘΙ δ ππ8 48. Ἰπσϑη]ο οἱ; βασήοπο Τ ΒΟΥ - 
ἀἸα 15. Οραδο. νο]. 11. ῥ. 166. 544. εἴ Βαιθειθ Ῥαγ τη 1π΄ 11- 
Ῥε]1ο 6 Ἰεοϊϊοιθ πον 1618 ορίϊνα Ἰπογρυοίδηαὶ ἴδοι" 
Ρ ΐμα, ραγίῖπι ᾿ῃ ῬΗΠοϊορία ΤΉτιον αἰ θο --- Ῥαϊ] πα, 56ἀ 
116 ρᾶποα ἐδ μὰ }}115.. ΠΘαῺ8 ΒΕΠΎΡΟΙ φγανίϑοηα δἰΠρι 9 
Ὦϊο φυδησαδιῃ ἰοησΘ ρίατα οομηρίδχ δ οϑὲ, αἴσαθ ᾿οἰἴ8πὶ 
ϑιιτη αἰδραςαι ο}}18 οὐ “6 πὶ 1 δ Πει1}, ΧῸ] ΓΔ 6 ἰοίλ 8 ταὶ 

σοηϑρεοίαι ῬΘΥμ, ααϑ 46. οδἰθἃ 108 οαπά θαι ὉΡα]-- 

ὩΘΠὶ 1 ΤΠ] 115. τα ΠΣ Π1}5. ἴδιπ θη ἡσατη Οσβεοαθ συϑ1-᾿ 

τηδίδοδα ἰσηαγηβ οἱ ΠΙοηγ811 ορὶ πἰσηϊθ 8, ααἀἀϊοῖτις δϑϑαὶ; ὧδ 

παύι Πὰθ ἢ1}}1] απ ἴδ 5, ταοᾶο δχοιηρία ΠΠ Ια τι6 οοΥ-- 

γαβὶβ, οαἸρ5. 685 οομ σαν οῖ, ἴπ (0 δἐπαϊο ΔἸ οὐ 65 
ἀεδρίαναιῖ5 ἜΧθιρ]αυίθυ5 ἀφοερίμ5 δϑῖ, βαρ ββί πη 8᾽ ΒΘΉΒΙΠΙ 

ἱπιεγργοίαπο ρουν γε. Ῥνδείογεδ ἐπὶ ΡΗΙΠ]ο]ορία Ἔκ οίπρ᾽α 
6 850}15. Θοποο πὰ 5 ἘΒαΟν 1618 τ ρθε, ΟΞ ΜαχΙπιδ' τη θα 

Ἰεριάστ οἴ, αυοα βουπηοπ θη}, 61 δδὲ ἴπ Τὰ Δα ΒΟΡΌΙΠΝ 88- 

οΥἷβ. θυ 18, οαμα ΤΉ πον ἀ1618 Ἰοφαε πα ρϑπθγα σου ραγαν ! 

ΤΑ]65. ππρδο ἃ ΠΟΒ18 ἀρϑίμι! 

-. -- -.--.-- τ 

ὡζὥ .»ἐὰ 

Γρ. ὙΠ 8 Ῥωγίδαξε ΒΕΙΓΙΠΟῺ 8 ΤὨυογάτϊαϊ8,. 9 

1) φαυϊᾶοπι απαΐθητιβ ἐπ΄ οὔδεγραΐα ἱπαοίο στάεοας 

ἤπισώαο οπιχιχιο ὉΘΥατατ. 

Ἐ ΧΘτρΙ πδητασ, ατ|86 μυῖα τοὶ ΤΕΡΌΡΠΑΥΘ νἱδεπευγ, δὲ 8) 

᾿ ἀυ Ἄδαν ΘπΆ]]αρα αἡ πιρμεγὲ εἰπριϊαγὲς δέ Ρίωγαῖϊο, 

Ῥαγαίθ ΒΘυ 0115 ΘΧΘΕΙ]ΟΓῈ δε ρας φνίθρως 1Ρ56 φυϊάεπῆ 
Ῥιοηγϑῖι5: Ρ.. 775. οἰάτθ. ξαϊουὶ νἀ θέαν... αι οαπα θοαὶ 

ΑΙ ρεμίοῦ. ΟΝ 886. Ραγαπ,. οἱ 1ηἀοϊομλ αγαθοᾶε ἐϊηρμαθ 
τορι ηθηΐθηα ᾿ϑογιηοηθη (Πρώτη τῶν ἀρετῶν γένοιτ᾽»: ἂν."»ε-. ἡ 
καϑαρὼ. τοῖς ὀνόμασι ᾿καὶ, τὸν ̓  Ἑλληνικὸν. χαρακτῆρα σώζουσα 
διάλεχτορ᾽. ταύτην. ιὠκριβοῦσιν. ἀμφύτκεροι, ᾿Ηρόδοτός τε --- 
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Θουπυδίδης τε), αἴατπι Αἰ1σαθ ἀἸ] θοῦ οριϊπταηι Ἔχ ΘΗ Ρ ΔΓ 

(ἄριστον κανόνα τῆς ᾿Δτϑίδος) ε888. ϑεα οἱ Ἰᾶαϊ, 4αὰα Ἵπὰ- 

ογάϊάθα. Ἰησαηῖαπι σνυδεοαθ ᾿ἰπσαδα δαυν 8586. ρϑΡἢΙθθίτ, 

τΕΡΌρηδὶ, αποὰ Ρ.. 791 οἱ δόσ. Ἰορι μηδ, ΠΡῚ ἃὉ δὸ ἀϑατ 
ψοοαΡα] ΟΡ . ᾿πν εν, ψοθα ῬΙῸ πομ}ἶθ5 δὲ νἱοἱββὶ πὶ 

ΠΟΠΗΪΠδ ῬΓῸ ψῈ} 018, δοιϊνα ΡΙῸ Ῥά881ν15 εἰ ραβϑϑῖνα Ῥτο 

δοιν 5 ΡΟΠΪ, 50 ΡΒ ΘΕ ΟΥΏΥΠ ἩΠΙΏΘΓΟΒ., ΘΘΠΟΥᾺ ὀΐ ΟΣ 8118 

᾿ΠθΘ 8. ΘΟΙΉ ΠΩ ΒΟΕΥῚ ΘΟΓΒΥΠ] 6 παΐπνατ τααἐαν, δίας ἴῃ 

ψ θα. ἐθπιροτα οοπέμπαϊ Ὀϊοπγϑίαβ δοπίθπαϊς. Οἴδ6 
Ὁγ Πα δὶ ἔειπεν ἔδοία βιηὶ ἃ Τ πον! ε δὲ ργαθίθυ" ΟΠ ἢ Πὶ 

ΔΙ ΟΓιΠ βου Ρ ΟΓ ΙΗ ἸΠΟΓΘΠῚ, ἀϊ 5δἰδίθγθ νἹἀ θῖν ΘΘΠ5ΟΥ 

ἰδῖθ, ιἰβιουϊοῦβ, 46 αὰο ἀριίαν, πο τηοάο Οτάδοδα, 5ο 

ἰατα ΗΠ ΘΠ ΘΙ τη δῖα δ ΠΟΡΙοχὶ οἷ νἱοϊανξ, πδὸ 560- 
Ἐπ 50εἰ βυηϊ ΒΡ ΘΟ  Ὼ ῬΓΘΘ 86 ἔδγθηξ (σολοικισμῶν λαμ- 

βάνοντι φαντασίαν), 564 γΕ76 8ο0Ιοθοο ᾿81}8 δϑὲ, (4 6} γδ- 

ψέγει ἴπ δὸ ἀθρυεμθπαὶ ΠΙΟ 8118 Ρ. 905...) Π64π6 ἈΠῸ ππο- 

ὅο Ἰηΐθν οἰαϑϑῖθοβ βουϊρίουθϑ ΥΘΓΕΓ}} ΡῬοϊθϑί. Οἷἱο σγανίογα 
Ἰρίταν Ἤδδο οὐ παπᾶ δι. 60 τ28 518 515 5.}1α ϑρθδοίαπα ρὰ- 
ἐδινα9. Οοΐ ᾿ἴα [αοίε μι 8, τιῦ ρσΙ πηι 48 Πα ΠΟ 5, ρ6- 
ΠΟΣῚ ῺΒ. Θὲ. σα51} 95 ΕΧΡΟΏδγΩτΙ8, απο ΐδπ ΠῚ ἀΡδυὶθ, αἴᾳμῃο, 

51 Ῥδυ ]ΟΙρΊ πὶ δὲ 1 ἢ  ν πὶ Ὑ ΒΡ ΟΠ 5, δἰΐαην Πᾶθο πο- 
τ οἵ ψ ΕΣ ΟΥ ΤΏ ΘΟΙΠγ 8. δ πὖ: ἱαη νοτὸ δα νερ- 

ῬΟΓΡΌΩΥ γποοβ, ἰθηρονα δἰηπ6 ῬΘΥΒΟΠ 88 ΠῸ8 ΘΟ  ν ΟΥ ἐδ Πγ 15. 

Ὀἰβεηραθιοιι5 δπίθπι ρογγπμέαέϊοπθτυ δἰγηρίϊοθηε, εἰ 
408 ἢδοχίο γοσαθη]ογαπι Τὰ Ῥοβίΐα δδῦ, ὡς αἰΐὰ ργὸ δᾶ 
εχβρεβοϊέίαν:; εἰ ἀμρζϊοετη 5οιι ἐπυογϑίομθηι, οἱ ἀπδ6 {{6-- 
πίομοϑ πηϑέτο ᾿πίθυ' 80 Θοχηπηυΐαίαο δυηΐ (πὶ δ λαβόντες 
ἀπῆλθον αἰἸοϊαμη ε8δθὺ ργῸ ἔλαβον ἀπευϑόντες). ΠΙΔτὰ ὀμπαῖ-- 
ἤαρόπ, ἴδιο ᾿γραϊίαροια νοθᾶνηι8 σαμι τταπιπιδιϊοὶβ φαΐ 
Ῥαβάαπι, {}ἰγᾶαιθ σαγο θχδτηϊπαία δα πι ρανίθ8 ογαιΐο 
Ηἶ8.5). 4ιμδίθμμ8 ν 6] 'ρ586, νεῖ, 81 6 Ὀ]υυίριι5 σοπδίαπὶ 86- 
ΤΘΥΊΡ τι 8, οορ 8 ἤᾶ6 0 σθηθγα ἱπέδν 86 ἱπν σε ρογυηαἰδηζε , 
Φομ θα ΒΙμηασ. Οὐδπὶ νοσϑπηι5 αγέϊπιονίαχη, Ῥαυϊο 
Ἰαϊίον. θα απ; ΟΥαπιπιδιϊοὶ νίαν δϑὶ "Θ᾽ ϊοϊετπὰς 
ἀεπίαμθ ποηημ]α (6 6]}]ρ5ὶ εἰ ρ]θοπαϑίῆο,, φποπίδπι εἰΐατη 
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ἀπ Β18 γα ἰΐα ἃ Τα γα 146 οομίνα οοπδαθιμαϊπθηι ἰοαοηαὶ 

ἴμηον ἴα 6558, νᾳϊσο ὁροάπηΐ. Απίθημϑηι ἰδθη δε ἤϑθο 

Ῥεορυδαϊδυηαν., φαδορθηάαπι, αὐ] Ομ η πο 55 Ὠ1ῆ θὲ χει 
μοϑίξιχι 6586 ΡΓῸ αἰίθτο, αἰνὰ νυ δ ν υ]ρὸ 46 1}}18 ρϑν- 
τααἰαιἰομὶ 5. αὐαπίῃν, Ἐδ νϑροὸ, αἱ ᾿ρβιη ρείτμμέᾳτὶ; 

ἈΡΡατεὶ ν Ἀγ 118 χΠ 5 1 .6}}15] Ρο586. ΑἸ διΐπα ν δἰθίς παι 
Ῥοβίϊαμν 6856, φασι δἰ θυ ΡΟΜΪ ΘΟ θ886. θϑϑοῖ, (υοᾶ 

ΠΠ6ν ἤθυὶ θη Ροίεοῖ, 4081} 8] 418 δὰ 1816 οορὶέανιξ 

«αὖ ηραϑθ Ρᾶγαπι ῬΘΕΙ ι8 δϑῖ, Οὐὐογαπι που ΐγατ 4ἄθτα 

ηυαάγος π᾿ οἰαβδίοια πα δου ρίουθμη, 4Ὁ}}0118 ΘΗ ΠΕ Θἰ 

“μογ 468, δὸ βθηϑὰ π1 ἢ 1} ρΡῸ ΑἸΐθγο ροδβίξαπι ᾿ἀἰοὶ ρο- 

ἰε581. ϑὅ8θρ8 νϑῖὸ δἰϊϑηι ᾿ἰησαα ααδθάδπι ἐμ88 6} ρα γ 65 
μαρδὲ Ἰοφα μα! ξου πλιά, 6 φυϊθβ. αμὰ ρϑῦο δ Ὁ. 
ν 6] τυιϑι ἰδίου δοὲ 4 8πὶ δ]ίθυα, πη ροδίϊοο δ ίθΡα Ρεἀδβιυὶ 
ΒΟΥΏΟΠΙ ,) 1Π8 5Ὲ ἢ ΠΏ]ΟΣῚ δἰίθγα ἰδ πὶ νο] εἰΐδπι τ θα!]ο Ε1-- 

ΟΘΠἀϊ ΡΘΠΘΙῚ ΡΠ ΌΡΓΙ6 οοπνθηῖξ. ἴαγη 1η [115 [Δ ΟἹ 1πι8. ροδ588- 
μαι5 1401. φαΐρρα 4.86 ποὴ δὶ δοοαγαίθ πῃ οὐ 08. ̓ ππ 

δῖ 4ἰδυ ποία δ᾽ηξ, 4αϊη. ν6] ορίληιὶ δοριρίουϑϑβ ᾿πίθρ Ὁ πὶ 1π 
νϊ5. νεὶ Πιαοϊαθηϊ νεὶ ρεοοοπί. Νοπμπηαιδιη σα ΡῸ 8660 

Ἰιοδῖ ᾿π8ο] θη οΓα πιϑιξα 5, ρΡοθίοα βο]αίαα Οὐ  ]ΟΠ5. νοοᾶ- 
Β0}15 ἴῃ Ποὺ ἰρ60. 86ΥΠΊΟΠΘ ΡΥ δοίεσγε, τὐ ἰηῆρα νἱ 6} 1- 

γ}.8. ἰᾳ Δ ΨΘΕῸ ΒΙ1ἢ1] ΔΠ1ρ]1118 ἴῃ Π15 ΓΕΡΙ ΕΠ ΘΠ ΘΙΟΠ15 8006 1- 

εἴ, ὅ8ερθ δἰϊδιη ργαβοθρία ἀπὶπ8 ἤπραδθ 6χ αἰ αυαπι ᾿Ἰῃ- 
ΦαδΤατΙ ΤΈΡΏ]15 τ18]6 ᾿αΠ!σαμΐαγ, οἱ δὶ 41 τη 116 ἃ. Πᾶ-- 

τῸΠπι οοπϑαδίμαϊπο δὲ ἔον 5518 οἰΐϑην ἃ Ρ Π]ΟΘΟΡ Ϊοδ46 στ δπη-- 
χιδίϊοδα Ἰορῖθ5 γϑοθα!ς. -- αὐ 4φαδοαπδ ᾿πριια μαθδὺ τ11}}-- 

ἰ48 Ῥτορυϊθίδιθβ δε [ἀϊοιηαία, αᾶ6᾽ ΘΟΠ Γ8. ΘΟΠΊΒΙ ΘΙ 
Πηρααγαμα. ΠδίαΓΑΠΙ οἷη ἀϑατα ψεπευαμΐ (νἀ. ἤσναι, δά 
ΝΡ. Ρ. 86γ.). το ΠΠπ4 ῥγὸ 8110 ᾿αϑυτραίαπι οἰ βἐϊπαδί τ, 

11οα βοιθα 481 ἀπᾶπὶ Ἰοφαθηὶ ξογπνα]απι ῬΓῸ αἰΐθνα ρουϊξ, 
ΒΟΉ 801 1Π| ΠῸΠ ΓΘρυ μεπάθμπμβ 6ϑὲ, 586 δἰΐατῃ Ἰαμάδπαιι, 

4αΐᾳ ἱπάο! θη ρδίνῖδθ ΠΠρηδθ αααπα, χπδχίπια βασνδί, Αἴ- 
α4ὰθ Βοο 1ρ80 86η81} νοΐ εν ρτοχίπιε δῖ ππϑπιούδίο Τὰ: 
ογἀἰάδηχ ἰ416 φυϊα 5101 ρϑν τ 81886. οοπέθπαϊηηαβ., 4μοα ἰαμπῖ 

δααλι8: ἀθηπομπδίχαι αν]. -- ῬΟΠ 15. αἰαὐ οι 1} Ομ! 80 6ἷ85 
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4υ δ᾽ οη6 Ἰδοίογεβ θῈ ΠΕ ΘΊΔΥΟΒ ΠΟ. 80} 1} ΘΟΡΕΠΊ, 4186 ἴῃ 
νῸ  δι5 σγαυηυηδίϊοῖβ δ νῖ8 46 σγπίαχὶ ατᾶθοα ΘΧΡΟπΠ ΓῺΓ, 

. 564 εἰίδι {ΠΠογατι ἰαἀϊουπδίαση Οσδθοὰθ ἰηραδο, 46 ααΐίρας, 
5} ἥπει Οταμαπιαίϊοαθ Βυϊ δ ηηι5. εἰ ἴῃ δα! απηθηι 
δα Ὑιρεγάγα εἰ Ῥϑββ1πὶ ἴπ πο δ δ] ψϑίθυθϑ βουρίοσθα Ηθὺσ 

μαϑιπιι5. ἀἰδβραΐαγε ᾿ποθρογαπὶ, εἰ 6 4}101158 1α 15511π|6 ρᾶ-- 
τεπὲ αἰἰγϑοίϊο οἱ βἰσαοίασα πρὸς τὸ σημαινόμενον. ῬγῺ ΜΙ 
Ἰδίταν Ἰοψαϊπηατν 46 Πυσ  ΘΥΌΓΣ Ρογτη αἰ αἴ οη 6, 46 πα Πδθς 

απποίαν!ς Ιου 81:18 Ρ, 7σ98.. Θιπρη)αγθι ᾿ΓῸ Ρ] ΓΑ] ἃ 
ΤὨΠον 16 ῬΟΩΣ τηοποὲ ἴῃ ψ γθ15 Καὶ οὕτως ἄρα παρέστηκε, 
τὸν μὲν Συρακούσιον, αὐτὸν δὲ οὐ πολέμιον εἶναι τὸν ᾿4ϑη- 

ναῖον, (Βερ- 2. οἱ (0}}. τῶν ᾿ϑηναίων) εἰ Καὶ τὸν πολέμιον 

δεινότερον ἕξομεν, μὴ ῥοδίας αὐτῷ πάλιν οὔσης τῆς ἀναχωρή- 
σεῶς, υἱδὶ τοὺς Συρακουσίους, τοὺς ᾿Α4ϑηναίους, εἰ τοὺς πο- 

λεμίους ἀἰοοπάμτηι ἔμ18586 80} 101:. Πθρουϊυπίῦν Ηΐ Ιοοὶ ΥἹ, 
"ὃ. οὐ ΤΥ, 10., 566] Ῥυῖον εἐἰθρναν ίαδ δἴαι16 510 θηπθμείδης: 

ἄἀπι5 δϑὶ, Καὶ εἴ τῷ ἄρα. παρέστηκε, τὸν μὲν Συρακούσιον, 
ἑαυτὸν δ᾽ οὔ, πολέμιον εἶναι τῷ ᾿Αϑηναίῳ, αἱ ἀοοεπιὶ ΓΠαοΥ- 

ἀἸἀ15. ΠΠΡΥῚ, αυϊθαβοιτα εἰίατα ΠΙΟΠ 511 ΠΟΓῚ Ὁ. 9.78... υδὲ 
τ ραν ΠΟΙῚ ΠῚ γα ΟΥ πδη 10 Πϊ. σοπβοπί μη. ΟΟτι}5 

γΟΥῸ ΠῸπ σιάδι, ΠαΠπΟ 5 Πσι ]α}}]8 Ρ᾽Ὸ ῬίαΡΑΠ πδιιτη (8! ΘΕ 
68885 αἱ, αυΐ δὰπὶ γεργθμθπάαΐ, πο ΤΕυογαϊάεμι, 564 

ΟΡ ἤπηο5 τα 8. αγη. ἰπσπαντιπα βου ρίοναβ νἹἱρογοὶ ἡ Νϑῖα 
τῷ ἃ νΘΡΡ18.1, ΤΥ. ᾿ποὶρ᾽ 8 πη}, 415 ΠΟῚ ΒΘ ΧΟΘΠ 165 εἰ ασαθοα 

αἴσαθ τ αὐϊπα, οἰ γεοθῃί ον θι15 Πρ ΪΘ πὶ ἀΘβου ρ ἴοπθ ργοδ- 

πον Ἰερι: ΚΦ. στῶν ἀτδησίο τπ8. ἐγ Ἐεϊμα ἰοομέ 
μα ηϑ Κὶς, οἵ 4π86 5πηΐ βιγη 1}. Οἱ, 50 }}6}}, 1,οχ, 1,Αἱ, 5. 
ν- Ποϑίϊε εἰ Οτοὶεξ, στ. [μαῖ, δ. 265. ποὶ, 1. οἱ 486 ε 18: 

οἷο ἀπποία τον Αἰ ΠΏ. νο]. 11. [480. 2. γὲ 265, ΑΠενυτα 
ΗΘ 415 ἸΟσῸΠΙ 510 ΘΧΟΌΒΑΓΕ ΡΟβϑιπητ|5, αἱ ΠΟΠΙΪη8 Ρ0- 
ΡαΪοΓ 586 }06 ἴῃ 51 ΠρΡΉ]ΑΥΪ δῖα πὶ ἃ 8}}15 δουρί ον θὰ πα ὰ]- 
εἰ8 Ῥοπὶ αἀἰοεγοσααβ. Ὑ]ά4. Οαὐΐδρον. (ον. Ρ. 126. 54. εἰ 10] 
ΤηῖρΡ.. 4 τϑοΐθ σοπηραῦύαηὶ ἔογτηαἶας, ἀπ] Ρ.}5. 1πἴον πῸ- 
βἰνδέθβ στ]ρὺβ υαὐϊίαγ, ἀον ΤονκΚε ῖγα Βαϊ Κοίπηπθη, οἱ 
βἰ πῆ ]65, ϑεὰ ἀρὰ ΤΗπογαϊάοπι δοσεα!, χαρὰ ἰοφυίταν- 



22 π:. ΡΝ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΡΙ5. 

Ἰεραῖα 8. ϑυυδουιβα ΠΟΤ ΠῚ ΘΟ τα Αἰ Ϊαγαγα οἷν δ ται Ἰοραϊῖ, 
ἴὰ {4} 5. ΟΥ̓Δ᾿ ΟΣ θ8 586 06 1ΐὰ ἀϊοιίαν,, 4.881 ποι (6 

οὐππῖθ8. οἰνέθαβ. δε ἀ6 116. 50115.,. 4] ργαδδδθηΐεβ ϑιηξ δ 

Ὑ Πα Τ τη νίοα5 βυϑπθηῦ, δραίαν, Οποα ἀοοεπὶ οἰϊδπε 

νεῦρα Ηεογπιοογαῖί ΕΥ̓, 6ά. 1τηϊΐ.. ' 

ΜδΙίοσα ϑχϑιρία φάσμα ποη δέζυϊονς ΠΙοη γϑ1α5.,. νἱ- 

ἀδαιηὰβ. 88 ἔογίβ δ᾽ 10] Ἰηνθηϊδαίαν. Αο ὟΝ 5815 σα! ἀθῃλ 

π᾿ Ργαθῖ, ΠῈΚ. Ρ. ΧΥΙ. 84. ἰ, Π1. οᾶ, 11ρ5. αἰϊψαοι Ἰοοο8. δὖ- 

ἀᾺ}1, ὯΌῚ δἰπσοϊαν 8 ΡΓῸ ὈΙΈΌΓΡΑΙΙ ροβίϊα8 51,564. 608 086 

ἀοοιῖ (4165 6888, αὐ δαἱ ἕκαστος νε] τίς οορια]οπα δα ά6π- 

ἄτη δἱζ, δαὶ ἴουπιαϊαα 1146 ΡῈ θάμ Ἰοα θη] ναὶ. 56 1- 

Ῥδ ψεἰ ρἰθιπαηιηαθ δαθάθῃι ππδηθδαΐϊ; αἰ πρύμναν κρούεσθϑαι, 
ἐπὺ πόδα ὑποχωρεῖν, Ῥόοννο ρυϑεοδάθπιθ νοὶ βεαᾳιεπὲθ μα: 

ῬΑ] δᾶ 606 τίς δἱ ὅςτις δ Πρ] Αγ ΠΌτποτο εενυ μίαν, αἱ Οὐ 
τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκη ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὅςτες οἰο. ἵ, 
άο. ΟῚ, 8ο. ΠΙ, θγ. 14 6ι. σι. (αὶ 1.8 ᾿Ἰπίεσρυησβῃ- 

ἅμ, καὶ οὕτω σφίσιν ἀσφαλεστέρως ἔχειν, ὅςτις εἴη [ὁ κρα- 

τήσας], εὔνους κρατήσασι προςχωρῆσαι.) 1Π, 38, ἄλλο τι ἢ ἐν 

οἷς ζῶσιν. ϑεᾷ Ηἷοσ ᾳφαοαὰθ 85 ν]ρΡῸ ποί8, Ηπο Ρβυὶ1- 
ποηΐ εἰΐδια νερθα ΠΠ, χά. ᾿Εμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας φειδόμε- 
ψφοι οὔτε οἰμείας οὔτε ἀλλοτοίας, ὉΔῚ τινός νεὶ οὐδεμιᾶς 5Ὲ}-- 
φίθπάστι. Εἰίδγα Ργοηοπιθι Ρϑ] δι νιιη, 8ῖ Ποϊο Τὶ ΟΠΠΏ]-- 
8ὸ οοριίαΐαα. [Ὦ ΒΙΠΡΊΉΠΪΑΥΙ ΟΜ αγ,. αἰ ῬΘη6. 86 μαβρθαὶ 

δουϊρίανα ὙΠ, 48, Χρήμασιν, ᾧ πολὺ κρείόδους εἰσὶ, νικη- 
ϑέντας ἀπιέναι. ϑεᾷ 11,. 15. “Οπλίτας ἐ τριςχιλίαυς καὶ μυ- 

φίους εἶναν ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις Καὶ τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν 
ξξακιοχιλίων καὶ μυρίων, 51 παρ᾽ ἔπαλξιν ἱπτοΡ ΡΥ θίδιπ ΩΣ ὧ 

ΡΤορτιρπαρσιῖῖα, δἰ αραϊα 18 Ῥ ΓΟ ὈΡΆΓΘΙΙ ἀἸοίμ8᾽ ΘΡῚΌ ς 566 ἔου- 
ἰ88515 δ σα ποδὶ. αὶ εἰϊδηι δοοιιϑαι ἑν 8 ἀοσον νἱάἀθίαν., φοΐξ 

αὐ ἐμέείανε (πιοβθηϊα 1) οοἰϊοοσωξΐ ογαχέν . ΟεΥὶδ μος πο- 

χάθη οἰΐδπ ὙΠ, 28. δἰησιϊανὶ παύχθσο Ροηϊεαν. Να δὰ- 
ἴδπι ἴῃ βραχύτατον. ἀπέχει 1Υὦ, 24. πραΐγατη βαρθυ δεῖν], 

χυΐρρα ῥσὸ δάνεγθιο ἀϊοΐαμι, Ῥ᾽ αν ΑΙ πππιθτο δίϊεσθηάαιμα 

ιιῖ888. ρα ῖθβ. οορίία, δἰίδυη δωίστημα 5 ΘΜ ΑΪΤῚ ρο886, Ἀδ- 
βἰδηΐς ἀπὸ Ἰοοὶ. φαὶ ἡπβοϊθηϊίονροβ τἰδεηξαν, ἔν. 120, ᾿ἅγα- 



Π. ΡΕ ΕἘΠΟΟΌΤΙΌΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ. ο5, 

«ϑῶν δὲ (ἀνδρῶν ἐσνὴν) ἀδικουμένους, ἐκ μὲν εἰρήνης, πο- 

λεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν, ἐκ πολέμου πάλιν δυμβῇνοῦ; καὶ μή- 

τε τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι, μήτε τῷ ἡσύχῳ τῆς 

εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσϑαι. 0] βα δε Ρτορτὶθ ἡδομένους 

ἀϊοομθοπι ενᾶὶ. ϑε4 ἀπαπὶ 21}}} σείθυϊ, πἰστα βθαΐθηϊῖα 

πδεύαμι Ρ᾽ πα} δῃ δἰησυϊατῖ Θχρταβδα οοριϊαΐατ,, αἰ Πὶο, 

δὶ ἀεαια θοπθ ἀγαθοῦ ἀνδρός 5οΥ01 ροΐεγδὶ, αγαάθοὶ 8 

᾿ὍΠΟ ΠΌΙΠΘΙῸ δα αἰζεγααι ἰδ ηβῖν 8 Ροϑϑαῃῖ, (ὐτ8 ΓΕῚ ἜΧΘΙΩ- 

ῬΑ ε Χεμορβομίθ ρεξϊία ἸΙαυάανὶμλὰ8 ἐμ εα1. ΟΥτορ. δρυὰ 

Θομνοκουίαση υϑμαὶ αα 1, 6, 21. Δαά, Ῥουν. δὰ Ομαγ. 

Ρ- 84ο. 54. 64: Βαϊ. Ἠεϊπα. δα Ῥνοίασ. ρ. 499. εἰ δα Οἷς. ἀθ 

παίανα εον. 1, 8. δι. ἴξ. Ῥογβ, 880}. ργδεξαὶ. δαὶ Ηδβο. Ρ. 

ΧἼΉΠ]. 105... ΜΙηυ9 μὸν πὴ εϑὲ ἢ1Ὸ 8118 δἰαρη εχ, 4υἱ 

ΤΙ, 5. εχϑιαῖ, ἁμάξας ἐς τὰς ὁδοὺς καϑίστασαν, ἵν’ ἀντὶ τεί- 

χους ἦν υδὶ πὸ δὰ βοβοιπα Ριηδανϊουπα, (46 αυο νἱ 4. ἤσογαι. 
ἦι οουπϊηομΐ. 46 τηεὶνὶς ΡΙηα. δα ΟἸγαρ. Ὑ1Π1..) οομξαρΊα8, 

᾿φορδθυπι, δαὶ τὸ χαϑιστόναι τὰς ἁμάξας ΒιρρΙΘΌΙ ῬΟ886, 
δῖ βουρίοσε ἴῃ τηθηΐθ Παρ υΐθβα τὰ ἄρματα, 4.86 ϑἰν-- 

οἴμτα ἤοτι σγτατηζηδιϊοαβ ψευ όχι ἔουπιᾶθ, 864 ΒΘ 88] 80-: 
οοταπιοθαία 86 σχῆμα πρὸς τὸ σημαινόμενον, εἰϊαπι Ἰοαη- 

τἴδε Ῥδῦ]ο δῃΐβ ἰγαοίαϊαθ ξαπάδιηθηΐαισι, εἰ 8:}}}} 118} ἴπ 

βεπαυαι ρεγιηἰαἰϊοηα ἔνε θμβ εἴ. ὙΙ4. Μαιι, τ. συ. 
Ρ- θ02. οἱ φιδο Ἰηἴγα ραϑ8ϑι ἤδὸ ἀθε τ Οἰοεμίαν. Εχ οο- 

(6πὰ ΠΟΤ (Υ ΔΕ ον ΌΤα πδυ Ἰοσυ8 Υ, 47. Τοῖς. 

βοηϑοῦσιν ἥ πόλις ἡ ρου σαραχετα μέχρυ τριάκοντα ἦμε- 

ρῶν σῖτον, ἐπὴν ἔλϑῃ ἐς τὴν πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηϑεῖν. 

Όθὶ ἔνϑῃ ρΡοπίζωτ., φαΐα βου ρίογ ἰῃ ππθηΐθ μάθε ἡ βοήϑεια. 

τ Ρ ωταίετη ῥτὸ οἰηρμίατὶ ἐμ ν θη ἘΠ ουδϑῖαο ἱ ἴῃ 8 ψεσ- 
015 11, 56. Μέχον γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἶσι περὶ ἕτέ- 

ρῶν λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς 

εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε᾽ τῷ δὲ ὑπερβάλλοντε αὐτῶν φϑο- 
γνοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν, ὉδῚ φϑονοῦντες ἀπιστοῦσιν τε- 

Ῥχεμεηάιξ, οἱ ρ. 802. ἴῃ νυν. ΥΙ, 56. ὁ δῆμος ἐν πολλῇ ἔρι- 

δὲ --- ἦσαν. ϑεᾶ αι ΐϑ ἱσπογαὶ, ροϑὲ ἕκαστος εἴ οπιμῖα ΠῸ- 

ταῖπα οΟἸ]Θοινα ἰυχῃ κἰπρυϊαγεμι ἔμπὶ ρἰαγαίοσαι πὶ ἀγάθοϑ 



“: Π. ΚΣ ἘΠΟΟΟΤΙΟΝΕ ῬΗΘΟΥΡΙΘΙΒ, 

ῬΆΤΙΓΟΡ δἴααθ ΤΠ αἰῖπα Αἰ 5686 ᾿Ππρ18 σϑοῖθ Τηξονγὶ Ὁ. γι, 

Τηῖρρ. αἀ υαἰνππιαια ἰος. δὲ δίῃ. Οὐ, Ου. ρ: ἀινὸ 54. 
Οποΐ 51 ἤϊ, 88 θρ8 ΟἿ} ΠΌΠΊΘΡΟ Οἰΐϑ 1} σΘΠῸΒ ΠΕΟΘβΒαΥΪΟ 

τηυίαίττ, δὲ [ϑηπ] ] Π]γ ΜΕ] ΠΙΘΌ 1) 517 ΡῈ} 415 ΠΠΠΘΡΪ 

χη ΘΒ. ἢ Π πὶ ῬΙΏΓΑ 18 βϑοημίζαν, Στρατιὰν ἐπὶ νεῶν πέμψετε 

τοιαύτην ἐκεῖσε, οἵτινες κ.- τ. Δ. ὟΙ, 91. ΟΕ, ὁ. 6ι. 8ο. εἴ 
δι. αν. Ῥ. 60.. Τὰ β8δθρίβϑϑιπιδ Ῥϑϑὲ ΠΟυΏ1 8 τιν 1111, 

1, 156. Φεύγει ἐς Κέρκυραν, ὧν αὐτῶν εὐεργέτης. 1Π, 2. 
“Μέσβος ἀπέστη ---- βουληϑέντες --- ἀναγκασϑέντες. Αἀά. ΠΙ, 

5, ὙΠ, 25, Τὰ μὲν κατὰ τὴν Μυκαλησσὸν πάϑει. χρησαμέ- 

νων ὀλοφύρεσϑαι ἀξίῳ τοιαῦτα ξυνέβη. ΠΠ, 97. ᾿Επὶ τὴν πό- 

λιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ 
ὄντας, 4.86 νεγῦα Ια ατέρον. (οχ. Ρ. 7}.50 ἢ ἀοοδαΐ, 
Αἰοῖβ πὶ πϑὰ 6586 μὴ ἀποδιδύναν τὴν σύνταξιν πρὸς τὴν φῶ- 
νὴν, ἀλλὰ πρὸς τὸ σημαινόμενον. Ια. [δὶ Βαβι, Πότν}}}. δά 
Ομ αν οη. ρ. 41:5. {|1|ρ5. οἱ πὸ58 βεσαθηι οαρὶίθ, Νοπ Μγ1-- 
τ Ὸ9 ΟΠ] Ἶ 15 Αἰ{1615. διταἰτιπ νου θ8}18, πα] α ϑα πὶ παρα- 

δοτέα, διακριτέα, τιμωρητέα (1. 86.), παρίτητέα 1, 72.. ἐπι- 

χειρητέα 1, τιδ., πλευστέα Ἅ], 545. αἰιὸ ξοντημ]δ5,,᾿ 40 8165 
δαηὶ ἀδύνατά ἐστιν, πλωϊμώτερα ἦν ν. ἐγίγνετο (12 7. ποι.) 

εὐφυλακτότερα ἦν (Ῥκ. «ἃ ὙΠΗ, 55.), ἴῃ Ρ]αγαΙ Ροπογα. 

γιά. Μαῖ. αν. Ρ. 617. 54. Νεῆπε ἰδιθη [πὶ 18 ρίϑπδ 5101 
φοηβ ΤΉπον ἀ[4ε56, Νάμπι φυδπῆμδηι ἀδύνατα 5δερ᾿ 5δἴητο 
πιϑαγχρανὶ (οἴ. 1. 59. 126. 11, "2. γά. ΠΙ, δὃδ. Κ΄, .ὉΥ. 
χά, ὙΙΙ, 43. 11, 60. 4].}, φαοά ποίαναμπμὲ οἰϊδτα νϑέθυ 85 

Οναιητρδίϊοὶ (ϑ 14. ῬΠοῖ, Ζομδν. ΒΕΚΚ. Ἀποοθά. 1, Ρ. 542, 
5080}. Εὐτὶρ. δὰ ΗΙρροϊ. ν. 369. Ῥμαᾶνον.), 8: ρῈ]αγ]8 ἰ8-- 

τηδη Ἰεριαν 1Π, 16. 453., οἱ 81 ορίϊπιοβ ΠΡ Ὸ5 ΒΘ ὨΙ Π. 7. 
εἰΐαιῃ 1. 1. εἱ ΠΠ1, ὅγ., αἷ δυνατὸν εἶναι 1Π, 42, ἘΣΚρΠΠΟΑΙΙ 

εἰΐαι Ῥοϊθϑὲ Ῥ]υσα 5 ἴῃ νορθὶ5 Υ, ὃ, Καὶ ἐπέξοδον μὲν 
καὶ ἀντίταξιν οὐκ ἐπονήσατο πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους, δεδιὼς τὴν 

αὑτοῦ παρασκευὴν καὶ νομίζων ὑποδεεστέρους ( 8ογθ6 ὑπο- 
δεέστερος) εἶναι, οὐ τῷ πλήϑει (ἀντίπαλα γάρ πὼς ἦν). 

ἀλλὰ τῷ ἀξιώματι. ὍΡΙ σιμα 5610]. δα ἀντίπαλα. ΒΌΡΡΙΕΗ - 
παι ἑκάτερα τὰ στρατεύματα 8. μοίΐι8. τὰ πλήϑη, λ΄ πο 
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ὉΡρ5. 511 σΟΥΓαΡΊΟΥ ΠῚ ΠΡνοναπα δου ρίοτα ἀντίπαλον. δ }ὲ- 
ται ΤΠ, 98. ἢ νν. Πᾶσά τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς καὶ 

τοῦ ὀλέϑρου ἐῶν στρατοπέδων τῶν ᾿4ϑηναίων, αι 6 

πῆ ΧΟ δΙ ἐμ ἀραία, τῷ στράνοπέδῳ Ὑδροπὶ θεμδ᾽ ᾽π5- 

εἷὲ Βεηδαϊοίαϑ. Νῦν ἀδῖνο 588 δοὶ ΤΠπογάϊ 65 ΤΠ 5101}}1 

ἸοόοΙ, Ἰο9. Καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαὶ ᾿μολέμον κατέστησαν. 

Τη ῬΡοποεϊηῖδει δα δ πν ̓Π δα τη ̓  ΡΠ ΓΆ} 18 νυ όρ τας ὑυρνοὰν 
δἰπραϊανῖβ νὶπι παρθε. ΠῚ, τὅ. ἃ διενοήϑησαν, φράξαι τοὺς 

ἔςπλοὺς. (Ε, Βτεπεὶ ἃ ΟοΥπεὶ. Νερ. ΤΊμηο], ο. 5. εἰ Βοηδεῖ, 

14. δά. Πίου. ὅ6 Οοπιροβ. νεῖ. Θεά ΥἹ, 87. ἴπ Καϑύσοὺ 
δέ τι ὑμῖν τῆς ἡμετέρας πολυπραγμοσύνης καὶ τρόπου τὸ αὐτὸ 
ξυμφέρει, τούτῳ ἀπολαβύντες χρήσασϑε" καὶ νομίσατε, μὴ πάν- 
τας ἐν ἴσῳ βλάπτειν αὐτὰ, πολὺ δὲ πλείους τῶν “Ἑλλήνων 
καὶ ὠφελεῖν, ἄτιο βυιϊδδιαηινα δἰᾷ πα οἰΐαπὶ πα οῇπί τα τί . 

Ῥτδοοοάυπί, ΓΑ ΠΟΤ μὰ. ἀβιπ 7108 ῬΥῸ ἘρῸ αἰσθηαϊ ποῖ 
αὐνατπ Ὑ ΠΟΥ 1468, Ναὶ ἀοἱ ππι8 Ἰοςι8 μοΟ ΡΥΟΡανδ 
νον Ὑ], ὅ9.., ὙΡῚ ΑἸΟΙΒΙδε 65 αἰεὶ, Τῶν δἡμῶν σρο- 

γόνων τὴν προξενίαν ὑμῶν κατὰ τι ΜΕΡΨ ἀπειπόντων, ἰὴ 
80 πϑὲ δ᾽ἐμῶν γοϑο ΕΠ ἀὕτῃ Ῥαία8, σορίία, ΑἸ 418. εἰ 
1 ΔοΘἀ ΔΘ ΠΟ ΟΥ 1, ΠΊΔΙΟΓ 5. 5101 παλιὸ ΠΟΒΡ ΤΠ ΠῚ γΘη 1 ἢ-- 
ἰἰα856. ΜΆΧΙΠΙΘ ΜΔΪΤΤι8. τιβ5 ῬΓΌΠΟΣΉΙΗἾ8 σφῶν ἴπ 8 ἀπο- 

5 Ἰοοῖθ. Ψ', σι. Ζείσας δὲ ὁ "Ἄγις, μὴ σφῶν κυπλωϑῇ τὸ 

εὐώνυμον (5ιμεγγυ 81) 5 ἘΠ Πι7ν ΟΥ̓ ΤΠ) εἰ Ὑ, τὅ. τὸν "ἅγιν, ὡς 
ἤσϑετο τὸ εὐώνυμον σφῶν πονοῦν. ϑεὰ 81 Α}1] βουὶρίονδϑ 
σφίν εἰ σφέ ἴῃ οἸπηῖθ5 παι π Υ 5 ἀἰσαηξ (νη, Βαϊ. ΟΥ̓. 

Ταᾶχ, ὃ. γ. Ὠοῖ,- 10.}» οἷν 8019 σϑηϊν8 τι πϑιιτα 
γϑϑρυδί, ρυδθεθῦ πὸ ἡπσππὶ ΤΠ πον [{ε8 εἰδπι σφέτερος δὰ 
ΠΟΙΠΘΗ 51ΠΡῸΠΔΥ15 ΠΌΠΟΙ τϑίοσαι ὙΠ, 1. 4. 8., εἴ, αὐ 1- 
ἔνει ν᾽ θοΡίηνα 85, 1 ἀἰϑοου ΘΠ 418 Ῥγοπ πα αἰ 5 ἐγ ἷὰ 6 Ρει-- 

5οδθ ἀδουγαία νεγβοίατ' οἱ ἰατπ οἢ οὗ ἢ ΒΘΏΪ ἶνῸ θη ἢϊχο- 

γ᾽, “60 5015. δϑ. ῬΊδίο, εἰ οὗ ἴῃ ἀδεῖνο 'ρ56. ὩῸἢ ϑρέγηϊῇ. 
Ὑἱά. Ἡ], 15.015. ἘΝ, 28. Εὶ ΠΟΥ 15. οὗ Ταβϑυθηάατῃ δἰίϑιη ὙΠ], 
40. ; τιξ οοπίγα ἴῃ μυδοϑίδῃ 1551π|15 ΠΡ. 18 δχ οἱ αἀ παν Ὑ, ά., 
οἱ βου 6} ΗΠ, 15, (Χοπορίιοι, υὐ ΤΙ μονα 465, 6 βἰπραϊαιῖ 
Ἰγὰ 118. ῬΓΟποτη 15. ἔα πέσ αν ατα πϑαγραῖ. ΟἿ [μάν αὐ 
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ΟΥτορ. εἰ δι. αν. Ρ. 158. Ἰμορίάα δαΐεμι θουτπὸ ᾿πΐθι"- 
Ρτθίδιῖο, φαϊθὰ5 σφῶν ῥτὸ τῶν ἑαυτοῦ ροδίίαπι νἹ]ἀεἴαν,ς 

Αδαμθ τπϑπηονα 1} 68 1ἱ δυθξ ἰοοὶ, π΄ 4αϊρθ8. Δ] 140}8 

Ὧπᾶ οὐτα 8}1|5 φαϊρίαπι ἔδο 8856. ἀϊοϊϊταν. 101 δαῖτα ἜΒποΥυ-- 
4165 118 βο]εὶ βιπσα!ανθῖα δὲ ρ] ἐσδίθυη. ρογπηιαίατδ,. αὖ ἕαοϊ- 

λ1π|5. οὔτ παι οὶ 8 ΟΡ Χίμ8 νυ] δυεῖν. π181 θἰ ἴα τὰ μις 

ΑἸ βου ρίοτεβ βία πεν Ἰοφπενοπέίων., ΠΠ, 109. «Κρύφα 
“ημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Ακαρνάνων σπένδονταν 

ΤΜαντινεῦσι --- βουλόμενος. ὍΘΙ ρχείπηαπι σπένδονταν 5οτρ51» 
416 4Δημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν Ἶάεχ 681 φποα Ζίημ. 

καὶ οἵ στρατηγοί (ργοτΙδϑι8 αἱ ΝΕρΟῸ5 46 δἰϊο Πϑηγοβίθθῖθ ἰοὸ-- 

4 6η8, «1)επιοδέϊιεηες Οἰ47)} οΘἔοΤὶδ --- ἷμ επί ογαηξ 

ἀχρεῖοι. ῬΠΟΟ. 2., ὯΒΙ νὰ, Βγεη}1)}, Ἰϑοχ δαΐει Ρ6Ὲ 
βουλόμενος δα υιβιἰαἰίογοπι βίγποιπγαπι τανουαγ, [μὰ 1, 

41.9.9. ὯΌ1 ἀπ88 ῬΓΘπιβίοο!θ8. οαπα ἀπο θ 5 8118. Αἰμθηίθη-- 

οἴαπι ἰϑραὶ8 ᾿ασοάαθηηομα θρὶξ, πϑυυϑη ἂν, ὈΓΙ πὰ Π εἶτεν, 

ἴα ἔφασαν, ἀφηΐᾳα ἔφη Ιορσιτν. ὙΠῚ, 56. Ηιτει το- 

σαῦτα ὑπερβάλλων ὁ ᾿“λκιβιάδης, λέγων αὐτὸς ὑπὲρ παρόντος 
Τισσαφέρνους, ὥςτε τῶν ᾿Αϑηναίων, καίπερ ἐπιπολὺ, ὅ,τι 
αἰτοίη, ξυγχωρούντων, ὅμως αἴτιον γενέσϑαι. ᾿Ιωνίαν τε γὰρ 

πῶσαν ἠξίουν δίδοσϑαι καὶ αὖϑις νήσους τε τὰς ἐπικειμένας, 

καὶ τἄλλα (ἰἰῖὰ οοἀά. φῬ]οτίαιια ριὸ καὶ ἄλλα), οἷς οὐκ ἔναν- 
τιουμένων τῶν ᾿Αϑηναίων, τέλος ἐν τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνόδῳ, 

δείσας, μὴ πάνυ φωραϑῇ ἀδύνατος ὧν, ναῦς ἠξίου ἐᾷν βα- 

σιλέα ποιεῖσϑαι. ὍΘ᾽ ρτὸ ἠξίουν δίδοσϑαι ἱπερὶε ἅπὰ8 Μοβαμ. 
ἠξίου γε δόσϑαι. ῬΙαταίεπι εἰ δα ΑἸοϊδδάθι οἱ δὰ ΤΊββᾶ- 
ῬὨΘΥΠΘΙΙ βρθοΐαγθ νεγα τπομαϊξ Αθμι. Ῥογίαβ.  ῬΟΣΤΟ δὶ 

ΞΕΡῸ δϑὶ ἀβ γδ ρεὲὺ ἄποδα ἴῃ Β6Π1ο σεβίϑ., δ αθϑηα μΏ}}1-- 
ἰαχη ΔΏΧΙΠΟ Ορτ8 εϑὲν εδἰϊδηιϑὶ δὶ ὩΟΩ αἀἸβογίθ ὩΟΡΆΪΠΔΙΙ 

ϑυιηΐ, ἰδηηθη 586 06 ογᾶιϊο ἃ 5: 5} }} δὰ ρἰτχ δ] 6 πὶ ἐγαιϑῖΐ, 

Οιοα ἔδοίπμι ΠῚ, 51. ᾿Απετείχιζε (Νικίας) καὶ τὸ ἐκ τῆς 

ἠπείρου, ἡ κατὰ γέφυραν διὰ τενάγους ἐπιβοήϑεια ἦν τῇ νήσῳ, 

οὐ πολὺ διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο, 

ὕστερον δὴ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τεῖχος ἐγκαταλιπὼν καὶ φρουρὰν, 

ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ, ὉΔῚ ὨἰΗῚ ορὰϑ οογγαρίοναμαι ἰθρο- 
Ὑ111} 
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τυτα βογίρίαγα ἐξειργάσαντο, εἰ ΠΙ, 112. Ὡς οὖν ἐνέπεσε 

(Δημοσϑένης) τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσιν (οἵ αὐτοῦ 

στρατιῶται), καὶ τοὺς πολλοὺς διέφϑειραν. (ὐοπῖνα εἴδη 

ποη πα μαπ δ τη ὩΒῚ Π}1} 1165 Θοταπθιμον δἰϊ 81, 11 81 Πρ α]ανὶ 
Ρτοοθαϊε ονδῖϊο, δὶ 46 ππρθυδίουθ 8010 βευγηο [μι ϊββεῖ, 

Βρασίδας καὶ τὸ πλῆϑος εὐϑὺς ἄνω ἐτράπετο, βουλόμενος κα- 
τάκρας ἕλεῖν αὐτήν. 1Υὦ, τι. Ἐὲ 51 ἀδ ρ]υν! 8 εἰποῖθιι 
αοἴαπι 6ϑὲ, ροβίθβ δου ΠῚ ΡΓῚΠΟ6Ρ8 8018 ϑρθοίαίαν, ᾿᾿Ισχᾶ- 

γόρας μέντοι, καὶ ᾿Δμεινίας, καὶ ᾿Αρφιστεὺς, αὐτοί τε ὡς Βρα- 

σίδαν ἀφίκοντο, ἐπιδεῖν πεμψάντων ““ακεδαιμονίων τὰ πρά- 

γματα, καὶ τῶν ἡβώντων αὐτῶν παρανόμως ἄνδρας ἐξῆγον ἐκ 

Σπάρτης, ὥοτε τῶν πόλεων ἄρχοντας καϑιστάναι, καὶ μὴ τοῖς 
ἐντυχοῦσιν ἐπιτρέπειν. Καὶ Κλεαρίδαν᾽ μὲν τὸν Κλεωνύμου 

καϑίστησιν (30. ᾿Ισχαγόρας) ἐν ᾿Αμφιπύλει. Μεγαηὶ μᾶεο 
οὔχηΐα οοριίαμαι ἰορῖθα5 δὲ Ογαθοογήπι πΘρ] σθη ]ουΐ 56 ν- 

χηοηὶ ἰδῆ δοσοιηϊηοάαία ϑι πὶ, αἰ, ΘἰἸ 151 ἃ} 8118 ϑουιρίο-- 

τῖθυ5 ποὴ ἀἰοΐα δἰηΐ, 48 Πα] 1817, 81 μἱ δοοιγαία ἰθσιαιηΐαν, 

βοχοθηΐα υϊι8 Ρθηθυ 8 ΘΧΘΠΊρία. ἰν δἰ ἢ} ἰῚ Ρυ ἀμ] 18, 

ἰδηλθ ἐχοιϑαίϊοη θα ποῖ ᾿παἀἰσοαηὶ. ΑἸΪὰ πομμαὶΐα μπο ρει 

πο τα ν146 1ηἴνα 5} 0. 5Θυ ηο.}6 ναγαΐο εἰ πα δα η14}1. 
Ηϊο νεγο εἰϊαυῃ ΘΟΠ ΘΙ ἀγα] Ὠθα ΡΣ Ῥ] μ᾽ 6 σα τα 

σοῦθῸ ΡΙΌΓΑΙΙ Ἰᾳποΐαπι, πο δραα Αἰ6ο8. 101 ἑα αἰ ατᾳ 

ἔθου» δὲ ΡΘΙβομδ6 ποχηΐπε Ἱπαϊοδηίαχ; (πὲ 1, 58.) πος 

Ροιβοι. Αὐάοπαα δᾷ 866. εὐϊι, Πεουθ δ Ρ. 8.» 84. οἱ Μίδειη, 

Ῥ- 416. Οἷὲ αυϊάθη τϑρα]αθ δἰΐψαοι ΤΉ μον {1618 Ἰοοἱ τ 8- 

Ρυρθᾶγα νἀ εδηίαν. ϑεᾷ οχ 118 ρ΄] 'γθ8 οουυριϊ βιηΐϊ, αἰ-π 
ας εχ 1.18. ἃ ΠΟ 5 σου θοίΐ, αἱ αυοῦ ΠΠ, 68. να]ρο 16- 

βεβαΐαν ἐτελεύτησαν οἱ ΠΥ, τοι... προυχώρησαν, Ημᾳς εἰΐαιπι 
χεξεγεμάιιϑ ἰοοῃ5 Ὑ] » “8. ὯὈῚ νου θα ἤδθο βαπὶ, Τοῖς πρεσ: 

βυτέροις ἀντιπαρακελεύομαι μὴ παταισχυνϑῆναϊ, εἴ τῷ τις πα- 

ραχάϑηται τῶνδε, ὅπως μὴ δόξῃ, ἂν μὴ ψηφίξηται πολεμεῖν; 

μαλακὸς. εἶναι" μηδ᾽ ὅπερ ἂν αὐτοὶ πάϑοιεν, δυφέρωτας ᾿ εἶναι 

τῶν ἀπόντων, γνόντας, ὅτι ἐπιϑυμία μὲν ἐλάχιστα κατὸρ: 

ϑοῦνται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα. Τὶ ΒαυοΡι8 ἃπηοίει : .Μ|- 
τὰ8. Προ πῖον αἰ εγρυείδίαν Ῥογιις οτερίοἰϊέωίθ χωΐάθηι τς 5 

Τλεογά, 1. (« 



οὗ Ππ. ΒΚ ΕἸ ΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΘΥΘΙΗΙ5. , 

Ραιιοϊδϑίγιαδ., ργονϊἰθηξία ψΈγο ῥμἱιιγίπιαβ {εϊϊοϊξον" σοτὶ: 
80 51 ἐλάχιστα εἰ πλεῖστα δ᾽ πὶ ποτπίπϑεϊν!, δα 4108 γ᾿ θυ δίτι 

χκατορϑοῦνται, αποα ἰὰπο 6666 ἀθρεραὶ κατορϑοῦται. [πὸ 
᾿ϑοοιϑαιῖνι δαηΐ ἐλάχ. εὐ πλεῖστα, οἱ δα κατορϑοῦνται δι δι 

οἱ ἄνϑρωποι, νΕ] 51π|Ρ]1οἷτι8. δὲ ρ αβ81118. αὐτοὶ, οὗ πρεσβύτε- 
ροι: δυΐ 166, κατορθοῦται. ““ Ῥυΐαβ δάγαϊει προ τηοθο᾽ ρο-- 

ἰεϑδῖ, 41, αἱ «ἰΐα ἐδοθϑηητι5, ἩΘΟΒΘΘΑΡΙΟ 1ἴ8 κατορϑοῦσι 
ῬΠΟΟΥ ἴα] δου ρον ουα, ΑἸ θναὨΣ ἀαἕθτη, 4] 8} 

ἀπ οὐ οι. 5 πο τΘροΥ τ}, ΘοπΡπλεΐαν ἔθ 16: 60, 4ιοῦ 
ΠΟ βοίπια πηαϊαῖϊο 80 1}15. οδῖ, βοα δἰ 8}}01 116 αἰχὶ 

ΤΙπογ 465. (Πολλὰ κατωρϑώϑη 1, 120. Πάντα κατῶρ- 

ϑοῦτο παρεὶ Χοθπορῆοη. νὰ. ϑίαγχ. [.6χ.) ϑδεηπδηΐων 

Ῥτοχίπιθ νοῦρθα ἍἼΙ, 10. ᾿Εν δὲ τούτῳ τὰ Ισϑμια ἐγίγνετο, 
καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι (ἐπηγγέλϑησαν γὰρ) ἐθεώρουν ἐς αὐτά. Ὅθὶ 

4ασθμν ΘΟ ραν νου 5 Ὗ, 409. «““έγοντέες μὴ ἐπηγγέλϑαν πῶ ἐς 

“ακεδαίμονα τὰς σπονδάς, 5816 1π|06 }Π|ρ6 65.) ΒΔΌΘΓΏΙ ΠΕΡΙ], 

εὖ ϑδμϑασα 8.115 τϑοῖθ ΘΧΡΥΘβ8}1 6886, 4] ἐπηγγέλϑησαν 

«ὦ τὰ Ισϑμια νεϊα!εγαηὶ. Οαππηὶ ἴδηηθη ἀταθοὶ διϊαηὶ αΪ-- 
οδηξΐ ἐπαγγέλλομαι τὰ Ισϑμιὰ, πῖο Ἰοοιι8. 181} ΜΗΔ ϑεά 

δοοθα! αὐ δα Αἰ ἰπ|51., 1.26.9 δὲ τὸ σπ]ς. ἐπῆλϑεν ᾿Ολύμ- 

πιὰ (855. Αἄὕὔρ. οὐ δἰ115 οὐ. Ἔχ μθεμὲ ἐπῆλϑον ᾽Ολ. Οοιι-- 

Ῥαγᾶγθ δἰϊη τα Ροῤϑαπηι5 Π, 8,, ἈΒῚ ἀποα νυ]ρὸ εαϊίαγ; 

Πολλὰ. μὲν λόγια ' ἐλέγετο, πολλὰ. δὲ χρησμολόγοι ἥδον, ὯΟΠ 

Ιδνεηι μαθοὲ οἰξοπβίοπθμι δο, αυθὰ, 4αμπι πολλὰ μέν, ̓ ποῖ- 

χὰ δέ᾽ ἀοοιταῖε 5101 δπι ορροβίϊα, δθυατα πολλά ῥγο ποχηϊ- 
τιδίϊνο,, δἰϊθυαη ρτὸ δοδαβαῖνο Βαρεπεϊη εδῖ. Ῥέο ἐλέ: 

γετο' αυιῦθτι ορεΐτϊ οοὐ ἃ. ν 68] ἐλέγοντο βῃιρρεαϊἑδηξ, ψ8] ἔλε- 

γον, αἰᾳὰδ ροβίθγιου Ῥτοραίΐο ἰοἸ πὐαν 118 Ἰποοποῖ πτῖα8. 
Οοταπιθααὶ μϑηο βοσιριαχαπι οἰΐαι ἰθι 8 Ἰοοῖ5 Ὑ, 26., 

δὶ ἀμφοτέροις ἁμαρτήματα ἐγένετο 86. ᾽ν ἢ οὐ, Ἰοηβο 
Ῥ] τί μηδ, δε {γα νοὶ αφαδίθου ΘΧΘΠΊΡ 8 51 ΘΟὨ ΠΝ] 1118, 

. Βαβρίοαν! ἸΙσεῖ, ἈΌΪ ΠΟΜΊΪ] ΠΕΡ Ι8. ΘΘ.ΧΘ 18 ΑἸ γπαβοι- 
Ἠπὶ νϑὶ ξεγαϊηϊηϊ 56 Π6}15 [0116 οορ᾽ δῖ] 6. βα θϑιξπαΐατ, 
εἰΐανα ἃ} Αἰἰϊοἰ5 δια οίασατα θῈν Ῥ] γα] δηλ Δ 1588 πὶ 6586; 
πδῖὰ ἴῃ Ηἰ5 Ἰοοἱβ ἔδολ!α ει ειϊζαας ποιιίηα Ισϑμίοι εἰ ᾿Ολύμ- 
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πιοι ἀγῶνες, χρησμοί εἰ ἁμαρτίαι. ΝΟΙΪ ἀιΐθιη οοπΐγα τρις 
1δτπὰ. ἦε πὰ αἰχὶπλα8, αἱ] ΘΥΡῚ5. [18 ΠῚ, ιτά,. Τὰ νῦν 

ἀνακείμενα ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς ἱεροῖς σκῦλα Ζημοσϑένει ἐξῃφέ- 
ϑησαν τριακόσιαι πανοπλίαν. ἸὈ1 Θπΐτη ποῖα δαδϊθοῖο δά 
Ῥγδεαϊοαῖο νου θαμπι δοσοπιμηοαδίῃχῃ δϑὲ5 τὶ ΠΥ. 102., πρὶ 

οὕτα οο66, Ἰεσεπάσπι τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ πρότερον ᾿Εννέα 
ὅδοὶ ἐκαλοῦντο. (ΟἿ Ῥοτν. δα (μδν. Ρᾶσ. 666, Νίαι ἢ, αν. 
Ρ. 425. εἰ πῆγα οαρ. ΧΠΙ. ἔ, οο. Αρυὰ Χοπορποπέεηι, 
αἰ Ποὺ ἀἀἀδιηι8. ΠΌΤΏΘΓιΙ8 ἸΟΘΟΓ 1, αἰ ῬΟΡΒΟῺΪ σαρααθ 
ΤΘΡΌΡπδηΣ, 8815 τηϑ σΏ0}8, Ὑ 1. 486 Θη ποίαν πι8 δα Ογ.-- 
χορ. ΠΠ, 22. Αἰφαε ἴἰὰ δἔϊαυα 4}108 ποβάδμ ΒΟΡΙΡΊΟΓΕΒ 
Αἰεοοβ Ἴδο ἴῃ ΤῈ ΠΟΙ βθῖροι ΟἰΠΠσθηξθ8 ἔι15586, ὙΘΥ ΘΙ 116 
εβϑἰ. Ὑἱα. εσγαι. δα 5ορῖι. ΕἸεοῖγ. ά0ο. ΜΙ] τοΐϊηθ5 παπο 
ἀἰρομιϊατη Ἔχ ϑρθοὶα Ὀ]8 1ῃ ΒΘ ΓΙ ΟΓῚ 118. ΒΟΓΙρΡ ΟΣ θ 5, οἰϊαηιϑὶ 
ἰπ ςδείθυῖβ Αἰτοοβ βδεααπαΐαν, [Πίϑαμε εἰϊαπλ ἀρπα 1,ποίδπ. 

18]. τπηονὶ, ΧἼΠ]. Ἰην θη 188 ν ον θα Καὶ μὴν καὶ περὶ τῆς ̓ Ολυμπιώ- 
δος ὅμοια ἐλέγοντο, 1, 6. ὅμοιον λόγοι ἐλέγοντο. [Ιὰ ΞοΠο]ϊαοία 
ὙΒυΟΥ αἰ 15 οοπίαοιῖο. ποαίν]ι18. Ρ] αν 4} 16. στ γ γθο ρ]α.- 
ΤΑ] τ] τὰ μαρεὶ αΠΠου]αίθια. Τίδημα 1, 50. ΠἸσεραΐ χ6- 
οἴροσθ βουϊρίαναμι Αὐρ. οἱ θ14, ἔνϑα τὰ νεώριά εἰσιν. 

ΟαΡ: ὙΠ. ἘπΑ]]ᾶρ καρ} πιαβουα]ῖτΣ" ξοπαϊπῖα 
“ὩΘΌΪΓΓΙΣΙΒ. , 

ΩΣ, νοὶ Ν μηκυιν μη ΔΒ Ὁ] τη, ξεπιϊεἰπὶ δὲ πραϊνίαα 
ῬΘγπνα δ Ομ 6 ΠῚ, 46 418 4αογ ταν ΠΙομγϑῖι5, ἈΡῚ χΏΓΘ18 

τααϊία υἰάϊοι]α οομημϊηἰδοίίαν, 1 αυμπι ΤΠΗποΥ Ποῖ το- 
Ῥυοιθμάϊε, ἡπ04 ᾿γῸ ταραχή ἀἸΧΘΥ τώραχος, 4πα γοοα Χα- 
ὨΟΡοα υϊ ει 586 Ὀ 1115 ᾿ι8115 Θβὲ (ν]α. δίας, Γεχίοοι Χο- 
ΠΟΡὮ, 8... ν.)}, 5βε Τμαου ἀϊ68 ΠΌΑ ΌΒΠΗ: εἰ ᾳυοά ὄχλος 
δ᾽ σηιποδίϊοπε γο6. ὄχλησις Ῥοδαϊξ (1, γ8.), αυοά ξλοΐαηι 
οἰϊαπι αθ ἘΠΥῚΡΙἶ6. (να. πα. Β6οΚ.), ΡΙαΐοηα (ν]α. Ιπίρρ. 

Τποιι. Μαρ. 8. ἢ. ν.), Χοπορμοηίο (ν14. ϑέαγΖ, 1. 1.) 41118-- 
46, οἱ ργυοβαΐπηι Αἰἰο 5.18 (ν14. 1. ποῖ. δὰ Τμπογά. 

ἘΠ 
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ΤΙ, 7γ8.). Αδᾷὰθ ἱποριϊς 404 ἀδαπὶ ρδγιϊοϊρίοναμα τὸ βου- 
λόμενον οἱ τὸ δυνάμενον ῬΓῸ ἡ βούλησις εἷ ἡ δύναμις νἱϊα- 
Ρογαῖ. Νά πθα ἑν! ῬΑΡ ΟΙΡΙ δ ἀ1ο ἀρἐϊοα]ο ἴδοιϊο βα»- 

δἰδαϊν! παΐαγαπι ᾿Πἀπ6γ6, οἱ ἰΐα δἰ 8 4118 ἀἰοὶ, αϑ1.- 

{πάτα ΤΠαον 141 Πΐο ᾿18118 ᾿ΩΡΥ 5 Ρίαομϊξ, 86 15. οοπδίαί. 

ε. Μβδι. ὅν. δύ. ρ. 855. 54. (Αδά. Τὸ διαλλάσσον τῆς 
᾿νώμης 1Π1, 10. Τῆς γνώμης τὸ ϑυμούμενον ὙΠ, 68. ΑἸ ΈΒΟΙ,, 

Ὁΐαοο. δα 1, 1τ459. εἰ ᾿πἴγα ἴῃ ἘπΆΠ]αρθ τισάογαμ ραγιϊοῖ- 

Ρίθμα Ῥτὸ 1Πῆπ|}.2 1{6π| 4π886 ἐθ δάΐϊθοινο δηποίδίδ. βιυὶ 

ΘΔΡ.Ύ 1]. β. 44). Ῥγδδίεγθα εἰΐαππι ποϊδη θα ΠΊο 811 π ΡΠ  Ρ η- 

τὰ, 41 6 ΤΠπογ 146 αἰΐα τὶ Πδθο γψεῦρθα, Οἱ δὲ ᾿.«4ϑηναῖοι 

τὸ μὲν βουλύμενον οὐκ ἀφῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς πα- 

υασκευῆς, ἡπππὶ ΨΙ, 24., ἀπαπὶ Ἰοοππν ἴῃ τηθηΐο μαθεὶ, 

Ἰοεσαίων, Οἱ- δὲ τὸ μὲν ἐπιϑυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέϑησαν 

ὑπὸ τοῦ ὁχλ. τι π. Τὸ βουλόμενον 51 γοργομοπάδνθ σοἱὶε- 

θαῖ, ἀεθεθαῖ ργονοόοαῦα δα 1, 90. 584 4ποα μη πῇ τη 8-- 
ἈππΘ ΤἹΘΙΟα]Π πη. ἐδ, δδοὸ 9511 ᾿πππγειπον {πἰ|0 ὈΙΟΠΎ 5185, 

αἰ, 4πὲ6 ἴθ ὙΠαογά "6 τεργεβόμηδετεϊ, Ἠΐ56. ἴρ86 ἴπ Αν- 
ἙΠαθοϊορία εοάδπι τποάο αἰοετοίαν. ὙΠ, γγ485. δ Τπαονά. 

1. 1. ἘΠῚ 1ἰὰ δᾶδρδ δα πη] αϊαν., απα6 ΤΟΥ 6161 ογ πα] ηἱ 

νου, Υἱα. Αααϊξαγηθπίμπι ἰογι απ 88} οδ]οθῖη 18 

ψοϊμἶπῖ58, ΟἿἹ ππὰ8 ϑιρογοϑί Ἰοοῦβ ΤΥ, γϑ. “δῶςτε εἶ 
μὴ δυναστείᾳ μᾶλλον ἢ ἰσονομίᾳ ἐχρῶντο τῷ ἐγχωφίῳ οἱ Θεο- 
σαλοί, ἴῃ 60 πεϑβοῖο αἰχατα τη ἰϊρσηϊαῖο πὶ ποσι σομ!α 6-- 

οἴπ5. ΠΙΟΠ 5185 ἀἸοαῦ ἃ ΤΗπον 146 δου ρίαπι τῷ ἐγχωρίῳ 
ὉΓῸ 6δο, απο οπτηθ65 ΠΡΡῚ Παθεπὶ ,᾿ τὸ ἐγχώριον. ὍδΔη- 

αὐδη 6 1 ὨΙΟΠΥΒΙΙ ἀπά οπι βου ριπρα ᾿ποϑϑεξ σοΠΘΓΙΠΙ 

Ῥεογπλίδίϊο,, 568. τῷ ἐγχωρίῳ οὐπὶ γιὸ ἀσοῖο ἴπ ἘΡΠδπημη. 

Τεπη. 8. 1816. Ρ. 96. ἱπίουρνοιδη τη δβδαῖ ὧδ δέμἠοτητ-- 
ϑοΐνον Κ᾽ 6γ[αϑϑισηρ, ηαοα ἴα θ “πηϊππ8 ὁ πιο Ρ6 ἀἰοίαπι 

εδῖ. Πεμίψαθ ἐπῆγα ρ. 907. Πιδπγ5ῖα5. ρνοξενε Ἰσοάιη Υ͂, 
86. Ἢ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδόσκειν παϑ' ἡσυχίαν ἀλλήλους 
οὐ ψέγεται, τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ οὗ μέλλοντα 
διαφέροντα αὐτοῦ φαίνεται, οἱ «ἀἀ1 ἀείηδ, ηπὰ εϑὲ ἴτ- 

Ῥααεπίία. Τοῦτο εἴ τις ἐν τοῖς σχήμασιν ἀξιώσει φέρειν, οὐκ 



ΤΠ, ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΒ. οι 

ἂν φϑάνοι πάντας τοὺς σολοικισμοὺς, ὅσοι γίγνονται παρὰ 

τοὺς ἀριϑμοὺς καὶ παρὰ τὰς πτώσεις, σχήματα καλῶν; πιᾶτῃ 

αὐτοῦ τιεηὰ8 οἰιπὶ ἐπιείκεια πθηπ6 οἵπὶ τὰ τοῦ πολέμου ὁοη- 

ψεμῖτε, Ἦδξα Πιοτηΐπθπι οαεοα ἰοπΐθαι αἴααθ θα] θυ 16 Π- 
ἐθπὶν 4ἱ ποι νἱογὶξ δα διδάσκειν τοΐογει, Οπὶ ἸρΊυν 

ΜΙ] Ῥτογϑαβ ἀεπιοηοίγοι ΠΙομγ81118, ᾿ρδὶ 8]108 Ἰσοὺβ οἷτ"- 

οὐτηδρίοἴαηθι5, νοὶ ἃ Βαῦθνο ῬΗΙ]οΙορ. ΤΊπο. Ρ. θά. νεὶ] 
ἴα Τπ|. δ, {1 08.»,.ὄ ν6] ἃ πο} 15 10515 ηοΐαίοβ. 

Μαβουϊπαπι ρτῸ ἔεμπηἶπο ᾿πνϑμῖπξ 1 νν, 1, ὅ. 

Πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν, 

χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 5664 οΓ Ὡοπ τοοίδ 1085: σῶς 

265 οαπεϑαπέ ἐαπε ἀριεἶ 608, φιὴὶ δεἰϊιεπν σοϑέμγε ἐγαρΐ, 

μασι ἐπ τεἰἠψιῖβ οἱντέαξίιδ ἢ (αν ἸΡΊΓᾺΙ ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΙΠῚ 

ταῖς μελλούσαις απὶ ταῖς τῶν μελλόντων 2 1 ποπ σοΙηπηοιπογε- 

τιῈ5, 406] ἴδ ΒΌΡΓΑ 5] 5 ηΪ Ποδί μη δϑὲ, εἰ ρϑι]ο ροβὶ 4115 
ΘΧΟΙΏΡ 5 Θοη Πν πια ἰτιιν, ἃ} ἀΥ Ιθυ5 δα θρ6 84] δαγῦατη ἰποο- 
185 εἰ νἱοϊβϑίπι ἴῃ ορεϊπἶβ δου! ριον θ.8 οΥα ΟΠ δ γα Π511Ὁ. 
Νεαὰθ πο ΓΘδυτὶ ροίοναὶ, αποι, πὶ ἐρήμη οἰΐατα Ρυϑοίοῦ 
ζουτηα τη ἐρήμη δίκη ἔδιιϊηΐηο σοπόσ αἰχὶς ΤΠαονΠἸ465. 
4ἀ8ππ τ ἢ σοηΐγα ἽΠοιηδα Νίασ. οὐ μηϊηδϑίϊοθ5 ἀοἰ πη πηΐ 

ὍκΚ. 84. ΤΥ, 26. εἰ ΑΡγϑβοη. ΟΡ 55. Μίςος. Χο]. 1Π|.. ι. 1]. 

Ρ- δοή.; υἱ ον ἔδϑβα χρήσιμαν ργοθαν]ῖ, (ντά. δουρὶ, ἀἸδοῦθρ. 

ὙΠ. γ2. εἱ ϑίερῃ. Τίιθβ. 5. ι. ν.) εἱ πθ ὑπερορία φαΐ θη 
βρύον {ν14, βονῖρε, ἀΐβοσθρ. ὙΠ, γ2. οἱ οοπιραγα μεϑορία 

1, 57. Ὗ,, .42..4].)}: 1ἰὰ ν]ο  5ϑϊ 1 δὐϊοοιίνα ἀυαδεάδη, πὶ 

ἀναγκαῖος 1, 2. (ηπαπάπαμ ἀναγκαία ἀϊοίατα 1, 61. 11, 70. 

1Υ, 87... 4}.), βέβαιος 1,.32. (οἴ. ΤΥ, ϑι. Ν,.25.)., φαῦλος 

ὙΙ, “1. (δε φαύλη ΥἹΙ, 5:., δὲ πιϊπ 8 σογέππι ἀνεκτοί ὙΠ], 

ὃγ., Ρ1Ὶ Ρᾶν, Εὶ. ἀμεκταί, οἵ. Βαϊ. αν. τπαχ. δ. 60. ποῦ. 
3.1. ἀυθίαια ἕτοιμον ΠΤ, 56. οἱ σουτῖσθηθηπιὶ [ΟΥ 8856 

“Ροδίοιν ΥἹ, 45.), ἥμισυς (Λίαιἢ. ΟΥ. Ρ». 145., 411 ἰφΠΊ6 
πο “εθοθαὶ αἴϊενγε ὙΠ|, 8. εἰ 66., φασχα ἴπ Ἀ] ΓΕΡῸ ἰοθο 
ἡμισείας Ῥγαοθεδηΐ οοὐ., 1π αἰΐθύο πιδβοι!τητιπὶ Ἰοραὶαν 
(οἔ Βαυίί, τ, ππᾶχ. δ. 62. ποῖ, 1. Ἔρ. 252.), αὰδε ῬγΌΡρυΙδ 
ἴγο5 ἐθγῃαϊπδιϊομπεβ μαροπΐ, Δ] αοἰΐ658 Θοπηχη πα 6880 να]: 
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τῶ] πὶ Ποὺ 4ποαι6 οὐπηϊαμι ΑἰΕΘΟΥ ΤΙ 5. 566] π΄ 
ψ:4. Μίαι. αν. συ. Ρ. τά. Ησο ΑΡγδβομῖαβ Ο058. ΝΠ 15ῦο. 

Ὑο]. ΠΠ. τ. 1. Ῥ. 180. 54. ταίευι εἰίδτι νεῦρα 1Π, 40. μετὰ 
βηχὸς ἰσχυροῦ. Ναπι αυδησφαδιη ἘΠοιηαβ. Μαρ. βήξ δἰ τπᾶ-- 
ΒΟΆΠ]ΙΗΪ οἱ ἔδαϊ αἰ πὶ σϑποῦὶδ 6888. αἸοἷ τ, τη Ἀ ΒΟ] 0} Π ἴδηι 6 ἢ 

Ξοπὰ5 ἴῃ ᾿νοῦ πὸ ἴοοο γϑρθυ τα, ἀπ 6 δἰΐδυῃ ἐδ 60 Ρ͵δπα 

ἑδοοπὲ ΠΟΠΏᾺΪΙ γεοθη ογε8 ΠΧ] σοσῦαΡ ἢ]. [{6ηὶ απ 

σοτηραγαίϊνο οἱ βιῃρευ]αίνο δα] θοι νου τ] ΘΟΠΎΠΉΠΠ ΠῚ 

ἄτπδ5 τηοάο ἐδυτηϊμδίϊοπμοα ἀαἰ, τἰ ἀπορώτερος ἡ λῆψις Υ͂, 
χιο. ΟἿ ΠΕ, 89. 1ο1. Υ, γι. Βαΐίπι. συ, τπᾶχ. δ. 60. ποί, 

δ. Οὔ55. Μίϑοο. 0]. Π]. ἐ. ΤΠ. Ρ. ὅο5, [Ι͂άδπὶ ναϊοῖ 46 τοῦ 

βίου ὁ πλεῖστος 1, 5., τῆς γῆς ἡ ἀρίστη 1, 2. 6 51Π|}Π|0τπ|8.,.ὄ [πὶ 

4αῖθ5. ΒΘ Ο] ΠῚ] ψΕὶ δι] πὰ ργὸ πϑαΐνο αϊοξ τη 

Ε588 8ιηξ, (01 ρϑγρεγϑῃι 6] οοηῖ, Ὑἱ, δι. συ. ρ. 

615. 584. (ΟὐὈγγαρία δυίθηι βουρίανα Α, 79. Ταὶ δὲ ἄλλαι 

πόλεις ταὶ ἐν Πελοποννάσῳ, κοινᾶν ἐόντων τῶν σπονδῶν καὶ 

τῶν ξυμμαχιῶν, αὐτόνομον καὶ αὐτοπόλιες. Μιά. 101 υκ. 

Βεροπθηάαμ καινανεόντων (ἴπ ἱπηροῦαϊ.). Ψιά. Ὑ]οΚθη. 
δα Ἐπτὶρ. Ῥμοθα. Ρ. 66. εἱ δδοκε δά 1]. ν. πιο, Ρ. 15. 

Οοννῖσεηά απ εἰΐαυη αἵ ᾿ἀρτύναι Ν, ἀτ. 
Μαρὶβ πὰς μευ πθηΐ γε 8, οἷ απ! θη ἀπο θ 5 πηοα 8. 

ῬυΙ πη. Θηΐτ ροϑὲ πόλεις (πῸΠ ἰδηπίτι πὶ ροϑὲ 5 ΠΡΏΪΑΓ ΘΠ, 
4] 5ἱ Ἑο]]δοῖῖνο βεηϑὰ ῬΟ 1, Ὀ] ΤΑ ΘΠ] Πιϑδ 1 σθηο-- 

γἷβ ϑᾶθρβ Ποοέβϑαυο δεαιΐ, ργδθοθάθηίς οδρὶΐθ ᾿πιθ!}6χ]- 

Ὑατι5, 5684 οἰΐϑηη Ῥοβὲ Ῥ] ΓΔ] 611) Π] 880] ππὶ ἸΘρι αν, 4υ]α 

πολῖται οοσ᾿ἰαπῖαν. 1, 7. τῶν πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα οκί- 
σϑησαν --- ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίζοντο, καὶ τοὺς 

ἰσϑμοὺς ἀπελάμβανον, ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς 

προςοίκους ἕκαστον ἰσχύος αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν -- 

ἄπο ϑαλάσσης μᾶλλον ὠκίσϑησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἦν 
ταῖς ἠπείροις. (ἔφερον γὼρ ἀλλήλους τε καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι 

ὄντες οὐ ϑαλέσσιον κάτω ᾧκουν.) καὶ μέχρι τοῦδε ἔτει ἂν ῳ- 

κισμένον εἰσίν. ὍΡΙ ὙΥγΕ ΘΙ ΡΔΟΉΪα5 (οΙοσασ. ὨἸβίονγ. Ρ. 

561.)., 41 νεῦθα ἔφερον --- κάτω ᾧκουν ἴῃ Ῥαγεη οβίη 16- 

ἀϊσομα 6556 γεοῖα πποηπῖξ (Πδ 1 σγαιηπιδίιοαθ τοραρηδὶ εἴ 
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να]σαὶα Πογιπὶ σ ΘΓ ΒΟ απ ἱπἰεγργοίδιϊο δὲ πλυ]ῖο πιδρὶβ θᾶ, 
4αϑια (ΑἸ 5. ΘΧΒΙΡῺ 11) ῥτὸ ἕκαστοι εἰ ἀνῳκισμένοι Ῥταρίον 
πιδοοβϑιίαἐθπι ἕδη πὶ 8 ἔου 88 στθροηὶ νοϊαϊς. Μαβοι]- 
πη 8818 ἀοἔεπαιπὲ νευρὰ ὙΠΙ, δά. Σωφροσύνην γὰρ λα- 

βοῦσαι αἱ πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων, ἐχώρησαν ἐπὶ 

τὴν ἄντικρυς ἐλευϑερίαν, τὴν ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων ὕπουλαν 
εὐνομίαν οὐ προτιμήσαντες, εἰ Ρῥἰανίηι Ἰοοΐ, τὰ αϊθι5 
Ροϑὲ πᾶνθϑ8, δίθ μ 8 γιαμέαθ οοδὶ ΠΤ, γΠ 850] 1 Γ6- 

Ῥεγγ. ΟἿ, 1τὸ. ἢ], 85. (μΌῚ νι, θ0Κ.}11,. 91. Ηε- 

τοάοί, ΥἹ, 5. εὖ ββθρῖι8. [πὸ πΡΡ 8 δπίδθη εἴδη 480-- 
ΤΌΠ δ ΠΟΙ ΠΠῚ ΡΥΟΡΥΙΟΤΊΙ ΚΘΠῈ8 ϑρθοίδη αη. ΝΝϑηι 
άϑως, ιοα ποπιδῃ ΠΥ, 109. Υ, 5. οἱ ἀρμᾷ 4]105 βουὶρίο-- 
ΤῈ8Β ΠΙΘ ΒΟ. ΘΕΠΘΙῚ8 εϑὲ, 8616} Υ, 59. 1 ΟἸΠ ΠΡ 15 Π16-- 

Του 8. ποΐδθ οοαϊοιιι8 ἔθη! η0. σεηθρα. οβθυιασ. Οοά 
πῸΠ τη8}6 6 Ἔχρ!οαί Ἠδϑοκθ συ πη}. ογἱῖ, δα 1. Υ, ὙΠιιο. 
Ρ. 24., υἱὐ ὁ άϑως τιοπίοπι, ἡ ̓ ἄϑως τεσὶοη δι βἰρηϊῆοαρεα 

ἀἰραῖ, Ῥαπαδοὶθτη οδϑίθ! πὰ, θα 4}11] ΠΟ. ΠἸΠπ1, ΠΟ-- 

δῖε 8οῦρίου ὩΘα ΓΙ 6886 ψα]}: δ6αἀ δἰἴδη Ρ] αἰ ΔΥΌ 15 56- 

τοὶ ἔθη πιο, 5616] ΨΕ.Ὸ ΠΘαΪΓΟ ΦΘΠΟΙ ΒΟΥ ροὶί, Οἵ, δὰ 
Υ, 5. εἰ ά2. Τυμχ 81 Βιυιιίμηδηηι5 (αν. τᾶ χΧ. δ. 52. ποΐ. θ. 
᾿Ορχομενός 5ΒΙΠΡΘΙ ΠΙΔΘΟΏΠΙΗΐ σο ΠΕΡ 18 6556 οομίθηαϊξ, ἜΠα . 
οὐ ἀπ.65. αἰδιϊησοῖϊς Ανοδάϊαθ οἰ Βοθοίϊϊδο τ θ θη. 5 πο- 

ΥΩ] ηἶ85. 1118 χηββοι]ηὶ Ν᾽, ὅ6ι., πᾶθο δηλ 1, 118, βεμε- 

ν15. δἱ δὶ. υοὰ ἀϊδουίπιεη ν 818 ἈθΊαιι6 δέϊδμ 8} 81118 860-- 

ψ8Υ1. Πύλος, φυοά Ιἀεμ ΒΔ 8 Ρ]Θ. τη 116 πια50Ὲ-- 
81 σε πδ ῖβ 6886 ἀἸοϊξ, ποβίγο βου ρίουι ἔθ] τη εϑί. ΓΥ͂, 
ὅ. χά. 26, 4]. [Ιάθῃ να]οὶ ἀ6 ριάδυτο [1, 56. ΤΥ, δ6, Υ, 

55. 411. (αἸγάοι ἔθ πα πατη εϑὲ ΠῚ, 102., δίαιτα 1α εἰϊϑηη 
Ο)ιαϊοβθάοι [Υ͂, γ5., Εϊοπ 1, 68. ΓΥ, 7. 50. οοπίτα τερα-- 
ἴατα 8 Νίβιι. Ρ. 112. 1. 0 Θχ Β:διΐαπι, οὐἱ σοην θη ὁ Κρομ- 
εὐῶν "ΤᾺ 42. 44. 

ΒοΙίαᾳαᾶ δαΐθη ρογηιαΐαὶ: σ 66 }}8 ΘΧΘΠΊΡ]8 δα πδ-- 
ἐρατη βρϑοΐδηξ ργῸ 41115 σεμθυῖθι8 ροϑιίαμα. Νααίραμα δὰ- 
ἴθι ἀπ πὶ ΤΟ ΠΟ Γ δἰ] ΤΟΥ ΔἸΙα 81 ἱπ ]σεῖ, ΠΟ ΠΊΕ ἐϑὲ 

οἴϊαπα 181 Ἰορὶ. ἀθὶ 401 πιᾶρὶ8 ἀοἤηϊθ Ἰοααὶ οἱ ΠΠ|απὶ το πα 
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δοουναὶ 5. ({Ὀϑ]σηαν 6 ψ6]1, 4110 4ποαπα σέπουο αἱαίμ:'. 
Ῥοηῖίαν Ἰριϊαν ΡΥΙΠλ μα ΠΟΘΙ ΓΤ 5Πσιλτὶ5 αὐἀἰθοιϊ νου γα 
δια ἀἸτο ἀντ] ο}Ὸ ργὸ βυβδβίδηϊΝνο αροϑιναοῖο σπου δα δι ρηι-- 

οϑίϊοπεμι Πα θεῖα, «πο αὐ θα τι θ 5. δϑὲ ἴῃ Δα ΘΟΙν]5 ἴα 
ἐκον, οἱ τὸ “Ἑλληνικόν ρτῸ οἵ Ἑλληνες 1, τ. (νά. Μαῖ. αν. 

Ρ. 372. 86. δ]4. τὸ ἑταιρίκόν ὙΠΠ, 48. ἐπικουρικόν ΤΥ, 52.), 
τίαᾳ δὰ αἰϊα δἰϊϑ δα! θοίϊνα ἰγαηϑίου αν, ὙΠ, 44, Πᾶν τὸ 

ἐναντίον (ρΡΓΟΥ8118 αὐ ΠΟ 4165, ὑγᾶβ ἱπ 8 δ 5[1658).,. καὶ εἶ 

φίλιον εἴη, --- πολέμιον ἐνόμιξον. Π, 45. Φϑόνος τοῖς ζῶσι 

πρὸς τὸ ἀντίπαλον (Ἰἰὰ τεοῖα εαὐϊία πη ΡΓῸ τὸν ἀντίπαλον). Εἰ 
ἴπ ρϑυιοῖρίο Ψ1Ι, 48. Ἦν γάρ τι καὶ ἐν ταῖς Συρακούσαις 
βουλόμενον τοῖς ᾿Α4ϑηναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦνοι, '4τι86 βιτ- 
οἴαγα γραίαν ο. 40. ΟΕ Υ, 8. 9. ΥἹ, 59. εἰ Ηεΐϊμι. 46 

ΒΘΙΙΠΟΠ6 Τῆπο. Ρ. 1852. 1π Ρ] ΓΑΙ ποπ τ]ὸ Αἰ θυ. 11], 

11. Τὰ χράτιστα ἐπὶ τοὺς ὑποδεεστέρους. ξυνεπῆγον. 1, 19. 

[Μᾶλλον πρὸς τοὺς μειζόνως ἐχϑροὺς τοῦτο δρῶσιν οἵ ἀνϑρω- 
ποι, ἢ πρὸς τοὺς τὰ μέτρια διενεχϑέντας᾽ πεφύκασί τε τοῖς 
μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσθϑαν μεϑ’ ἡδονῆς, πρὸς δὲ 

τὰ ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ γνώμην διακινδυνεύειν. 8516 εἰἴδη:. 
ῬΥΟΠΟΠΊΘη ταϊαϊϊναπι 1, άο. Εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶν- 

“τὰς δεχύμενον τιμωρήσετε, φανεῖταν καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ 
ἐλάσσω ἡμῖν πρόςεισι. Ὀϊνονδὶ δπ! Ἰοοὶ, ἴῃ ααΐθιι5 ἴσα καὶ 
ὅμοια τοῖς γεροδιίαν, (086. ἔουπηα]αθ Θἀνουθίοσαια παία-- 

ταν ἱηἀποναπΐ, αἵ ἴσα καὶ ἕκέται ἐσμέν 1Π|, 14., χρημάτων 

δυνάμει ὄντες κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὅμοια τοῖς “Ἑλλήνων 

πλουσιωτάτοις, “Δα ααδ Ιοσατ να. Οοὐ!, Α44. ὙΠ], 99. 
Μαι. αν. μ. 4οδ. εἰ Υἱρ. Ρ. οὅ., Μίπα5 [οι Πα ἐχοιθαία 
δαηΐ σουθα πᾶθοὸ 11, στ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, αἰσϑόμενοι, 

ἐν ταρσοῖς καλάμου πηλὸν ἐνείλλοντες, ἐφςέβαλλον ἐς τὸ διῃρη- 
μένον, ὅπως μὴ διαχεόμενον, ὥςπερ ἡ γῆ, φοροῖτο; πδὶ 

διαχεόμενος 50] π ἀπ γπ σΟἩ οἴ πη}8. ΘΙ ρου βιπὶ νου Υ, 24. 
Ἔστι δὲ ὁ πορϑμὸς ἡ μεταξὺ ᾿Ρηγίου ϑάλασσα καὶ Μεσσήνης, 
ἧπερ βραχύτατον Σικελία τῆς ἠπείρου ἀπέχει" καὶ ἔστιν ἡ Χά- 

ρυβὸδις κληϑεῖσα τοῦτο, ἡ ̓Οδυσσεὺς λέγεται διαπλεῦσαι" διὰ 

στενότητα δὲ ἐκ μεγάλων πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηνικοῦ καὶ τοῦ 
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“Ελληνικοῦ, ξοπίπτουσα ἡ ϑάλασσα ἐς αὐτὸ, καὶ δοώδης οὖσα, 

᾿ εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσϑη. 501] 500]. δα τοῦτο διρρίοι τὸ 

μέρος τῆς ϑαλάσσης. 
-Νειΐγαμπι Ρ᾽Ὸ ἔδγηϊηΐπο 1π ἜΠἾ8568 ἔγαβίγα 5101 ν 181 δασὶ 

Π, 4γ. Ἣ νύσος πρῶτον ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς ᾿Δϑηναίοις; 

λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι, ἈὉΪ 
λεγόμενον Θϑῦ ΠΟΙ ΠΔ  ν 15. 850] αἰι8. (φιρίίγγυ εἰϊοαέι.}). αἱ 

εἰρημένον 1, τάο, Ὑιά, Ηδιπι. δα ΥἹΡ. Ρ. σιδ. οἱ Μίδι ἢ. Ου. 
Ῥ. 822. ῬογγῸ δαϊθοί να ἴῃ ργαθαϊοαῖο Ῥοϑλ.π11} ΠΘΕ ΓΙ. 
ΟΠ Θ8ΒΌΙΠΘΕΘ ΡΟ886, 8156 ΠΙΘΒΟᾺ Π1}1ΠῈ δ᾽ 6 ΓΘ ΠΣ] ΠῚ 

Ῥυβθοθαϊε, ἰαπὶ ποίππ| δϑὲν ταὶ ΠΟ 6856, οἷν ΒΔΙΙΘΙῚ8 8 11-- 

ποίανεῦ νεῦρα {Π|, 37.. ἀμαϑία μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτε- 
ρον. Ὑ]α. Μαιίῃ. αν. ρ. θο6. Ῥαυ]ο πιϑηη ον  Πογ 85 1 
5απξ Ἰοοὶ, π᾿ 410 Ὲ}5 πΘα ρα πὶ ΠΟ δὰ ΡΤΟΧΙΠ] πὶ 81} )}58-- 

ἔνια, 8668 δ τη βηϊ να 1π 60 ἰδἰθπίθηη 856 δὰ ἰοίδηι 

5ϑηλθη ατη γοευαν δαϊ 81} ΟἹ 16} πΟΪο ΘΟ] ΒΟ ΠΑΙ16 τοὶ 
(εἰπε ΠΙηΡ 65) 8Π|πΠ1Ὶ0 ΟὈνογβαίαν. αι. ατ. Ρ. 609. 

Οὐοναμ ἸΟσΟΥ τ ΤΉ}}}1]1 ἃ 1 ΔΤ118 ΟὈ] ΓΘ αι1 δαπὶ. 1, 59. 
Τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ (αα φιέαηι Τογη, 

μα εἶδ σαιι84) καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο. ΝΙ, 4γ. Πλεῖν 

ἐπὶ Σελινοῦντα πάσῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὅπερ μάλιστα ἐπέμφϑη- 
σαν. Ἰ, ιῦ8. Ἢν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως 

ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τε ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου 
ἄξιος ϑαυμάσαι. ὙΙ, 82. 4Δουλείαν αὐτοί τε ἐβούλοντο καὶ 
ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἐπενεγκεῖν (80. τὸ δουλεύειν, τὴν δουλείαν, αἱ 

Ι, 122. Ἰερίππμς ᾽Εν ᾧ ἢ δικαίως δοκχοῖμεν ἂν πάσχειν, ἢ 
διὰ δειλίαν ἀνέχεσϑαι, καὶ τῶν πατέρων χείρους φαίνεσϑαι, 

οὐ τὴν ᾿Ελλάδα ἠλεουϑέρωσαν" ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βε- 

βαιοῦμεν αὐτό, 50. τὸ ἠλευϑερῶσϑαι, τὴν ἐλευϑερίαν.) 111, 5. 

Οὐκ ἀπεδέχοντο τὸ πρῶτον τὰς κατηγορίας, μεῖζον μέρος νέ- 
μοντὲες τῷ μὴ βούλεσϑαν ἀλη ϑῆ εἶναι (50. τὰ κατηγορημένα). 
1Π|, 45. δΔιεξεληλύϑασι διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἵ ἄνϑρωπου 

προςτιϑέντες, εἴπως ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων καὶ 

εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσϑαν 
αὐτάς. παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ, ἐς τὸν ϑάνατον αἵ 
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πολλαὶ ἀνήκουσι᾽ καὶ τοῦτο (Ὁ] ἀἰοὶ ροΐογαὶ καὶ αὕτη, 586. 
ἡ ξιμία, 5ε4 5ογίρίον ἴῃ πυθηΐθ ΒΆΡεθαι τὸ ἀνῆκον ἐς τὸν 
ϑάνατον 85. τὸ πρᾶγμα) ὅμως παραβαίνεται. 11, 48., ρΡοϑὶ- 

ἥπατα ποθ νόσος δαὐξαδ, εὖ τη]α ᾿πϑουία βαμΐ, 564 81-- 

ἴα, “εγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ, ὡς ἕκαστος γιγνώσκει, καὶ 
ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ᾽ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό, 81 
ψῈ] τὸ πρᾶγμα νεῖ εἰΐϊατι τὸ νόσημα, ηπο πομηῖπθ 1πῖνᾶ 
ὉΠ ΤῸΣ Βουρίου. , οοσ!ἀηάαχῃ. ΠῚ, 97. ἮΗν ἐπιπολὺ τοιαύτη 

ἡ μάχη, διώξεις τε καὶ ὑπαγωγαὶ, ἐν οἷς ἀμφοτέροις (ἐπ φμα 

ἐγαφμδ Γ6) ἥσσους ἦσαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ὙΙ, 69. Τροπὰς, 
οἷα (ἴα (455. ἀπρ. 4]. ργὸ οἵας) εἰκὸς ψιλοὺς, ἀλλήλων ἐποί- 

ουν. Ὗ, 27. ᾿Επειδὴ γὰρ αἱ πεντηκοντούτεις σπονδαὶ ἐγένοντο, 

καὶ ὕστερον αἵ ξυμμαχίαι, καὶ αἱ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου πρεσ- 

βεῖαι, αἵπερ παρεχλήϑησαν ἐς αὐτὰ, ἀνεχώρουν ἐκ τῆς “Δακε- 

"δαίμονος. ὟΙ, το. ᾿Ονόματι σπονδαὶ ἔσονται" οὕτω γὰρ ἐν- 
ϑένδε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτά (ἰἰὰ Ῥ]ανΙΠΙ] δὲ ορίϊπαϊ Εἰ .] ρτῸὸ 
αὐτάς). ΝΙ, ο6. 4Διενοοῦντο τὰς προςβάσεις αὐτῶν φυλάσσειν, 

ὅπως μὴ κατὰ ταῦτα (ἴα (8885. Αὐρ. Βερ. ῥῬγὸ ταύτας; 
οοσίία τὰ χωρία, αὶ τὰ μέρη) λάϑωσι σφᾶς ἀναβάντες οὗ 

πολέμιοι. 5161, 65. Οἱ ἀπὸ τῆς Ολύνϑου βοηϑοὶ --- ἀπέχει δὲ 

ξξήκοντα μάλιστα σταδίους, καί ἐστι καταφανές, 56. τὸ 

χωρίον. ἴπ6. δὰ Χοηορἢ. ΟΥτορ., δηρ, δὰ ϑα]ιδὲ, (811}. 

5... οἱ νευρὰ ΤΥ, 54. Τός τε ἄλλας πόλεις --τ καὶ πάντων 

μάλιστα τὴν άντανδρον ΒΕ πίϊα δηδίορσίαμα ξουυπ]αθ ἐν 
τοῖς μάλιστα. 

Τίασαα μα θο οπληΐα τϑοίθ σοστίδία δα ηΐ, εἴ Ομ ἸΟα 6η- 
Αἱ ἀ8ὰ ΟΥ̓ΘΘοου ΟΠ, Εχ 410 586 06 :η8 515 αποα οοριξαία τη, 

ααδη φαοα δογρίμπι δϑῖ, υΈϑΡ1ΟΙ}", ΘΟΠΟΙ ΔΥῚ Ρμοδϑαῃηὶ, 

ΟΡ. 1Χ. ἘμΑ]18ρ6 γ) δαϑιίιτν 56ὰ απέϊρίοδὶς εἰ 88) 4πι- 

ἄξδπι γιογηυλγιαξἑνὲ ϑὰ8 ῬΤῸ 81118 σΔ510|5. 

5εα Ῥίαγα δἰ8πὶ 46. σβϑῖθτι5. ΠΟῚ8 ἀἰσθπάα δυιηΐ, ἤοιι 

αυτά θη οἱ ΤΙ ΟΠΥ̓ΒΘΙΏΤΗῚ, 401 ἀπο ἰϑη τιν δου αι ρου τη αἴϑ- 
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Τἰοπὶβ βχθπιρία βαρρεαϊίαὶ ρᾶσ. γ98,., 564 φαοα 8} 8118 οὸ 
Ῥίαυτα ργοϊαία βυηῖ. ϑίπσα]οβ Ἰσίίτ' οαδ5 ΠΘΟ6856 δἰ 6χᾶ- 

ὙΠ ΘΠ. 5, οἷ δἰαὶ) ἃ ΠΟΙ Παίϊνο βαὲ 1111. 

Οὕετα ῬΓΙΠΉΠΠΙ 886 06 Ρ7Ὸ σεηίέϊνο ροβιϊατα ραΐαηξ, 

Οὐδνθπη βεῃ θη ἘΠ. ΠῚ πη] ΐα 6 ἰδ [65 δα πὶ, τὰ τα 5 4 δ ϑάδτα 

εἰ ἰοΐα εἰ ΡῈῚ Ῥϑγίθϑ 851185 δ συ ποείαν,, δἰηα6 ἰοΐατῃ 1Ἰπᾶ 

δοἄσιηι οα8α), 400 ἢ86, ργοξογαίαν, Ζαϊ ποίῃι8 δὶ Οταθοδθ 
Ἰησαϑθ 8185... Ηπο ρου πεηὲ νουῦα Παθο 1. 89. Οἰκίαε 

αἵ μὲν πολλαὶ πεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν. Ια. ὈυΚ. κα 

1, 47. ΤΥ, σι. ἰπἴνα Αοουβαῖ. Μαί, τ. Ρ. άο2. εἰ 48 
Τιαἴτη 8. ΘῸ 6 116γ, αι. Ρ. 511. Νοὸι χα! ἐπ αἸΠ τ απὶ νογρθα 

ΨΗ, 44. Οἱ δὲ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἵ διαμαρτόντες τῶν ὁδῶν 

εἰ ὙΠ, 15.» 4φαὶ Ἰοσὰ5 ἐε]θία οὐπὶ (485. Αὔρσ. 4]. ρασίϊ-- 

οὐ]α γάρ, 4θατα νυ]σο δηΐο λοιπαί ἀπὲ, εἰ οοτητηδίθ ρρὸ 
Ῥυποίο ροϑὲ Σιχελίας νεῶν μοδίϊο, δῖ βου] θεηήι5, ᾿άνεκομί- 

ζοντο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον καὶ [αἱ] ἀπὸ τῆς Σικελίας 

ΤΙελοποννησίων ξκκαίδεκα νῆες αἵ μετὰ Γυλίππου ξυμπολεμήσα- 

σαν" ταὶ περὶ τὴν “ευκαδίαν ἀποληφϑεῖσαι, καὶ κοπεῖσαι ὑπὸ 

τῶν ᾿Αττυκῶν ἑπτὼ καὶ εἴκοσι νεῶν, ὧν ἦρχεν --- φυλακὴν ἔχων 

τῶν ἀπὸ τῆς Σικελίας νεῶν, αἷ λοιπαὶ πλὴν μιᾶς διαφυγοῦσα: 

τοὺς ᾿Αϑηναίους κατέπλευσαν ἐς τὴν Κύρινϑον. ει, νεῦβθαὰ 

ΠΠ, 4. Καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι, οὐ πολλῷ ὕστερον καταπλεύσαντες, 

ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἵ στρατηγοὶ τὰ ἐπεσταλμένα, ηυδη.-- 
θδτα ΘΠ δοΠ οἰ ἰαδΐα ροδϑαῃΐ 8011} πιο ᾿π 6 ]Πρὶ., γηδ-- 

χίπθ ΟὟ δηδίοσίδιη Ἰοσογιη ἃ δαί. αν. Ρ. 819. ποῖ. 2. 

Ἰαπἀαίοναμη, (4105 δας ΠΥ, 5, Οἱ ᾿Δϑηναῖοι ἐτάξαντο --- 
λογιζόμενοι καὶ οἵ ἐκείνων στρατηγοί, εἰ Υ, ϑι. «Πακεδαιμό- 

γιοῦ καὶ ᾿Ζργεῖοι χίλιοι ἑκάτερον ξυστρατεύσαντες τά τ᾽ ἐν Σι-- 

κυῶνι ἐς ὀλίγους μᾶλλον κατέστησαν αὐτοὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι 

ἐλθϑίντες εἴς., ἰδηιθη οἰΐδηη οἵ ᾿“4ϑηναῖοι σὰ ἑώρων σο0η-- 

1ἸὰὩσὶ ροΐεθὶ. Ναῖη πὸ 1ἰὰ ὡς δῃΐδ οἵ ᾿Αϑηναῖο: ςο]]οδδη-- 

«τὴ ἔυϊδ86 ᾿Ἰἀϊοε5. οὐ τορυΐαβ. 4πὲ85 ν αϊσο 46. γε ΡΟΥΌ,Η 

οτάϊπα ἴῃ [ιδἴῖηο βουποπδ, 4 πάγη π6 1δὲ ΦΌΙδπ γθοῖο. 

ῬΙΟΡΟΠι, σΟπΙραγο5 παθοὺ δἰ εἰπβάδιῃ οο]]οσαίϊοηῖς 
ὀχειηρῖα. 11], 5. Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν 
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ἦλϑον πρόξαντες, ἐς πόλεμον καϑίσταντο οἵ ΙΜἭἪηιτυληναῖοι. Υ͂, 

“8. Οἱ δὲ τῶν ᾿“ργείων ἄνδρες ἀκούσαντες ἐπειδὴ ἀνήνεγκαν 

τοὺς λόγους ἔς τε τὰς ἀρχὰς καὶ τὸν δῆμον, ἐψηφίσαντο ᾽49- 

γεῖοι. ἈΑαα. ὙΙΙ, 55. 1η10. ἢ ' 

Τα 58 θρ β5η6 ρωνἐϊοίρημην τη πτοηιϊηαέΐνο ΡΟὨϊταν, 
8. τ βουρίου. νϑυθη) 6ἱ δοσοιηγποάδίθηι νῈ] ργδθοθβδῖ556 

Ῥαίδὲ ψ6] βθισονὸ ἢὰ πποπίθ Παρθαϊ, ρτο πὸ ἀοἰπᾷθ δίχγμ-- 

οἴστα τπαααῖϑ Αἰμα ἃ αἀἸοϊΟἢ18 σϑητι8 Ἰηϊονέαν., 400 ἢὲ, πὲ 
ΠΟΙΔΠ δἰ ντι5. Ρ1Ὸ 8115. Οαβι 15 Ροβιΐα5 νἀθαίαν. Νίογη-- 
γιαζίρὲ Ἰριταν ραγίτοϊρίογεοην ῬΥϊμν πα Δα Οὐ165 ἐδὲ ρογειη-: 
ἐπ, δὲ οἴΐαπι σοηϊέϊνῖ8 αὐδοίμέϊα. ἰοοῖίδ ὁγταί. Οὐοά 

ΠΕῚΠ, 564. Ὃ δὲ (Πάχης) προκαλεσάμενος ἐς λόγους “Ἱππίαν 

ὥςτε, ἣν μηδὲν ἀρέσκον λέγῃ, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ 

τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ --- ὁ μὲν ἐξῆλθε πορ᾿ αὐτὸν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον 
ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχε (ρτο Πάχης προκαλεσάμενος ἐς λόγους 

“Ιππίαν, ἐξελθόντα οὐτὸν ἐν φυλακῇ εἶχε). ΤΥ, 8ο. Καὶ προ- 

πρίναντες (οἱ “ακεδαιμόνιοι) ἐς διςχιλίους (Εἴλωτας) --- οὗ μὲν 

ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὼ ἱερὰ περιῆλθον, οἱ δὲ οὐ πολλῷ 

ὥστερον ἠφάνισαν αὐτούς (Ργο προκρίναντες ἐς διοχιλίους, 

στεᾳφανωθϑέντας καὶ τὰ ἱερὰ περιελϑόντας αὐτοὺς ἠφάνισαν). 

ἘΠΡῚ αἱ προχρίναντες (6 ΗδΙΟΙΡθ5, 41 86 1ρ81 56ρανΡᾶϑ8-- 

δοπῆς 1 6} 16 Χ1ῦ, πὰ ΠΟ Π5.11 ΘΟΙΝΙ προκρίνειν ἀπἴδ Ομ Πἶα 

εἰεἰσααὶ ἀδμιοη βίαν 8 ΘΧΘΙΠΡ}18» 0 ΓΤ ἰΟΟΙ Δ Ομ] Ρ 5. (ΟἹ. 
Ὦϊο4. Ρ. 25. Νἧα δαίθιη (8118. ρου οἀοΓΠπ| ΟΟΠΟΓ γα ϊο 

ΨΗΠΟνΙαΙ ᾿γορα νἱἀδαίαγ, νἱᾶ. Ταοϊαῃ, ὨὉ. ΧΙΝ, 2. 
ΧΧΗΙΙ, 5. εἱ Χοποόρῃ. υτορ. Υ,. 6, ὅ. οἱ 4π86 1 αἰνο- 
{16 ΒοΓΙρίουθ 8 πο} ]5 δπποίδία δαπί. Νϑαμπθ Πἰσ ρυδείοσς- 
γηϊ ἐπ4α νεῦρα ΠΠ, 55. Καὶ δέδιμεν οὐχὶ, μὴ, προκατα- 

γνόντες ἡμῶν τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέρων, ἔγκλημα 
αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ μὴ, ἄλλοις χάριν φέροντες, ἐπὶ διεγνω- 

σμέμην κρίσιν καϑιστώμεϑα, υἱτ᾽΄ γε] ὑμῶν φερόντων καϑιστώ- 
μεϑα νΕ] φέροντες ἡμᾶς καϑιστῆτε ΡΓΟΡΙῚΘ 50. πα πὰ δραῖ, 

ΥΙ, 22. Πολλὴ γὰρ οὖσα, οὐ πάσης ἔσται πόλεως ὑποδέξα- 
σϑαν (ΌΙ ΒοΥῚρΡίον ρϑυροῦα νοϊε αὶ ποῦ ροέεγιέ δκοῖρὶ αὖ 

ὠπαφμαηιο τοῦθ). ἈΑἰααθ Ρ1 νευθαχα ἀηΐθοθαιϊε, ΕΥ̓, 45, 



Π- ΒΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ. τοῦ 
Τὰ περὶ Πύλον ὑπὸ ἀμφοτέρων κατὰ πράτος ὁπολεμεῖτο (]. 6. 
τὰ περὶ ΤΠ. ἀμφύτεροι κ- κ. ἐπολέμουν.) ᾿“ϑηναῖοι μὲν δυοῖν 

νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ 

νυκτὸς καὶ ἅπασαι περιώρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, 

ὁπότε ἄνεμος εἴη καὶ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν εἴκοσι νῆες ἀφίκοντο 

αὐτοῖς ἐς τὴν φυλακὴν, ὥςτε αἵ πᾶσαι ἑβδομήκοντα ἐγένοντο) 
“Πελοποννήσιοι δὲ ἔν τε ἠπείρῳ στρατοπεδευύμενοι, καὶ πρὸς- 
βολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει. ὍὌρι᾽ αἰΐονιιπι ρδυ θη 686 08 581- 

ϑηδθπι, αποὰ νυϊρο δηΐα καὶ ἐκ τῶν ᾿49. ἸἹερτίαχ', ἰάτα δηϊδ 
τῆς δὲ νυκτός οΟἸ]οο αν) 8. οἱ 1 ΟΡ ΡΌ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 1 ΠΟῊ- 
Ἠ}}}15 ΠΟΥ ΓΟ Χάμη 5. {πὸ δ ο]] 5 ἀγοῖῃ5 βθη θηϊϊασατη ᾽.49η.- 

ναῖοι μὲν τὴν νῆσον περιπλέοντες ---- Πελοποννήσιοι δὲ ἐν τῇ 

ἠπείρῳ στρατοπεδευόμενοι πΕΧυ5 ρΡεγϑρίοἰαίαν. ΡΊ]απα βγη Πα 
γερὰ Υ, γχο, Καὶ μετὰ --- ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν. ᾿“ργεῖοι 

μὲν χαὶ οἵ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, “Ταπεδαι- 

μόνιον δὲ βραδέως. Ταπη πο ἡαϊήάδγη σϑηϊνι ἀΡ8ο αἰ}, 
δ0(ἱ δ ρ] ΟἹ ει σΘΠ ΕἸ νῸ 5. ψ6] ἀοσαϑαι ντι5. ΡΥ  ΟΙρΡΙΪ γϑατὶ- 

γεθαῖαν ΤΥ, 552... δὲ] ροδὲ καὶ ἦν αὐτῶν ἡ διάνοια, ηπὶρρε 
ῬΥῸ διενοοῦντο νεῖ ἐνόμιζον Ῥοδίϊαπι, ποηηϊπδιϊνοβ κράτυ- 
νἄμενοι δὲ ὁρμώμενοι ἱππηνο δάἀαϊϊο5. στορογίμπι5, ΠῚ 
σοι θηπογϑηξ δἰ ἰδ ηὶ γαῦρα 1, 110. Οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἔ). 

λήνων, πράγματα ἐφθάρη, ἕξ ἔτη πολεμήσαντα, ἴῃ 4ηΐθι5 5.6: 

ῬΒαπῖΒ '΄πολεμησάντων ἐναυΐηιι, .» 964“ 141 ΑΓ βΟ "5 

ΕΓ ΡΘΡρ γα δίῃ αἰοίαπι τὰ τῶν “Ελλήνων πράγματα Ργὸ 

οἵ “Ἕλληνες, εἴ ἀοσοπηπηοῦ αν φαϊάθηη 1η ἰδ αβηιο αἱ! οἰ ΓΟ π-- 

Ἰοουεομα βίσποίανδ' θο] εἴ ταὶ, ΄ττ46 Οἱ ΓΟπΙ Π5οΡῚ δ᾽ ταν, αἵ ΠΟ ἢ-- 

ἩΠ Πα] παῖ αποηπ6, αἱ εἰς, νοοαθαΐο, 4αοα ροιρηναβὶ Ἰη- 

ΒΘΌΝΤΙ. “ς Ἰύχοηρ]α (οἴ δυθιαησὶὶ, 6 ἘΒΠαογάϊάθ πος 
ΠῚ, ὅ2. ἘἙστασίαξέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐΦΟΨΕΙΝ 

ἕοντά που (ρτῸ αἱ ἐφυστερίζουσαί που) --- πολὺ ἐπέφερε τὴν 

ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς διανοίας. Ἦπο ρον εἰπουθηξ 
δείδια σῦρε γνωσθέντες τῇ σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεϑαμμένῃ 

Ι, δι, Ὠϊδὶ 101 Ῥυδοίδυθηεία θοϑεῖ βογρίαγα ξυντεθαμιένοι, 

Θ6 6 ΠΠΟβΕ}18. δἰ πα πα νοῦρα ῬΙησθαγὶ ΡΎΙΠ. 1, 159. δῷ. 
Ὃ Τυρσανῶν τ ἀλολατὸς -- ναυσίστονον ὕβοιν ἰδὼν τὰν 



ν. 
μι, 

110 Π. Ὲ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΡΟΙ5. 

πρὸ Κύμας. Ἐπίατα ὙΠ], 65, ἴῃ. νν. ᾿Επειδὴ γὰρ οἵ περὶ 
τὸν Πείσανδρον πρέσβεις παρὰ τοῦ ροκφβονους ἐς "τὴν -Σά- 

μὸν ἦλϑον, τὰ τε ἐν αὐτῷ τῷ στρατεύματι ἔτι βεβαιύτερον κα- 

τέλαβον, (ποὺ αὐτῶν τῶν Σαμίων προτρεψάντων τοὺς “δυνα- 

τοὺς, ὥςτε πειρᾶσϑαι μετὰ σφῶν ὀλιγαρχηϑῆναι, παίπερ ἐπα- 
γαστάντας αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ὀλιγαρχῶνται) καὶ ἐν σφί- 

σιν αὐτοῖς ἅμα οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿«4ϑηναίων ποινολογούμε- 
νον ἐσκέψαντο, 486, πἱ ρνδδινεγαῖ δ ἐκ ραῦΐθ θυΚα- 

τὰϑ. Ὁ1Ε]1π8 αἸδ πα Ίγη 8, ρ]εογανπααε δὲ ορεϊπιογιιηι ἰ1-- 
Ὀχόχαχα (( 888. Αἄὔρ. Ρ4]. Βθρ. 5. 6. 81.) βου ρεαναι καίπερ 

ἐπαναστάντες αὐτοί τεοίρετα πο ἀμ ανλπιαβ: ἴπ ππεηΐθ 
επΐμι μαρεραὶ βου! ρου καὶ αὐτοὶ οὗ Σάμιον προὔτρεψαν. Ἐγ6- 
4αδπίίον εἰἴδπι ἴῃ. π8ο γεγο μ βἐσποίονα, 486. ἢξ χατὰ 

τὸ σημαινόμενον, Ὀϑι1ι8 γιοηϊπαΐίνε ματέϊείριϊ ρτὸ ἀαέίνο. 
116 πϑῖηο, ἰσηογδὲ ροβὶ ἔδοξεν αὐτοῖς, 4ατη 60 δἰ σα βοαίον 

ἐψηφίσαντο 5. «ἔγνωσαν, 586 Ρ}1551118. 1Π ΘΏΪΡΓΙ ΠΟΙΏΙΙ δ Ρ  ΠῚ 

Ῥανίιορη!, ὙἹά. Ζεαμ, δα Χοπορῃ. Ογτοραθά. 1, ὁ, ὅγ. 

εἰ τὸ5 εὐ εὔηθεπι ἘΡΓαπι ἼΕ 2.) 38, ϑα]αδίϊαβ Γυρανὶλ, 

ο. αι: , Βοριίο Τοητνασιο τς ν ϑείγι ---- Ταξ “6 Τῃὰ αὰὰ 

δἰγαοϊατε 4] 14 πο 168 118 Πποίπδς βουρίατα ᾿πίθε ποπηηδῖϊ-- 

νατα οἱ δοοιβαιιναιη, αἱ, απ ῃἰς δεάπε Ἰδρι 6 1ηῇ-- 

ὨΠνο δαδαΐασ, ἰδαΐαην οοάϊοιπι φμοϊουνιαβ., ἴεν ΠΟΙ 

οδϑαυτα ρυδεξεγεμ 5. 81, ἀθοθῦηθυθ Ῥοββὶὶ. ὙΠιΖ. Ἑπαο, 

{11,.29. ἴδ, κά, 80) δὲ δα ρμοβίγεπισμ Ἰοσαμα ὍμΕ. ποί. 

Νεᾷὰθ γεγο ροβὲ απ νου πηι ἔδοξεν ἰα Θ 0. ΒΕΓΠΊΟΙἷ5 ΘΟὩ-- 

ξογυηαῖϊο υιϑἰϊαία, 564 ροϑὲ ομϊηΐα απ46 ἴδοι !θ. οὐπε βίας 
οἴανα ποιηϊηϑιϊν τη ροβιιϊαπίθ ρθε ΐδυ!, ροβϑαμΐ,, Βυ1- 

τηὰπὶ ροβὶ ἐφαίνετο ΙΥ̓, τοῦ... Καὶ γὰρ καὶ ἄδεια ἐφαίνετο 
αὐτοῖς ἐψευσμένοις μὲν τῆς ᾿4ϑηναίων δυνάμεως ἐπὶ τοσοῦτον, 
΄' Ὁ“ ΄ κ Α , ΄ ,ὔ ἢ - Ἃ 

ὅση ὕστερον διεφάνη, τὸ δὲ πλέον βουλησει κρίνοντες. ἀσαφεῖ ἢ 
3. -“ 8 » ᾿ 

προνοίᾳ ἀσφαλεῖ" εἰωϑότες οἱ ἄνθρωποι, οὐ μὲν ἐπυϑυμοῦσιν, 
- ᾽ 

ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προςίενται, λογισμῷ αὐτο- 
πράτορι διωϑεῖσϑαν. 1 χτηᾶρὶβ᾽ οἰΐατα ἱππϑιἰαΐ8. δϑὲ δἰ ἴος 

- 5 - ͵ ωο» 4 ΄ ΘΒ ΄ 
ΠποΟμηδ ιν 8 εἰωϑότες οὗ ἀνϑρώποι ΡΤΟ εἰωϑοόοτῶν τῶν ἀνϑρω- 

πῶν γε] ἐπεὶ εἰώϑασί γε οἱ ὄνϑρωποι: Ξεα πογωϊπαίίν 5 84-- 



Ἵ 
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Πϊ55115, αἶα ἴῃ αὐτοί, 4υοα δ ΙΘοίμπι δϑὲ Ῥαγ ϊοΙρὴ κρέ- 
γοντες, ὩΟΠΊΘῚ οὗ ἄνϑρωπον ΘΕ. 16 ΘΧ ραγίθ 1πδϑὲ, χὰ 66 στ 

Ῥϑῦϊο ρΡοβὲ ἀϊοθίαν. ᾿ πη] ΝΠ, 42. Καὶ τοῖς μὲν Συρακου- 

σίοις καὶ ξυμμάγοις κατάπληξις ἐν τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο --- 

ὁρῶντες, ὍΙ νι. ΠΚ. ὙΠ, γο. Πολλὴ γὰρ δὴ παραπέλευσις 
χαὶ βοὴ ἀφ᾽ ἑτέρων τοῖς κελευσταῖς ἐγίγνετο (1. 6. πολλὰ ἕτέ- 

ρῶν οἱ κελευσταὶ παρεκελεύοντο) τοῖς μὲν ᾿ϑηνοίοις βιάξεσϑαί 
τε τὸν ἔχπλουν ἐπιβοῶντες, καὶ περὶ τῆς ἐς τὴν πατρίδα σωτη- 

ρίας --- προϑύμως ἀναλαβέσϑαι᾽ τοῖς δὲ Συρακουσίοις, καλὸν 

εἶναι οεἴο. ΟἿ 5 Ἰο615 Ρδυρεπβὶβ Ρ]αΐ. Ῥῃδθάοη. 29. “ὑπάρ- 

χει αὐτῇ (τῇ ψυχῇ) εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φό- 
βων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνϑρωπείων 

ἀπηλλαγμένῃ, ὥςπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληϑῶς 

τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ ϑεῶν διάγουσα, Ἠεϊπάονῇο διαγούσῃ 
γῸ] οοπένα ᾿ἰθνο8 τοροπεμάήτηι 6586 80. 6 11 μαπα απᾶ- 
481 ἃ 556 Π 16 018, 866, ροίϊι5 ἀπηλλαγμένη ἴον[α586 165 6115. 
Τα 6}}15 65 δἰϊαπι 8 01}1π|8,. ποι 40 ΟΧρ]Ἰοαμ ἦα. δὲ νϑῦρα 
Ι, 25. Γενήσεταν δὲ ὑμῖν πευϑομένοις παλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ 

πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας. πρῶτον μὲν, ὅτι ἀδικουμένοις, καὺ 
οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι, τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσθε" ἔπειτα, περὶ 

τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι, ὡς ἂν μάλιστα μετ᾽ ἀει- 
μνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν κατάϑησϑε. ναυτικόν τε κεκτήμε- 

ϑα, πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν, πλεῖστον. Ὧδ 4πὸ ἸΙοῦο μϑιῖο δο- 
οαγαίϊ8. ἀἸσθ μα πὶ Θϑὶ. Ῥυϊηαια δαΐθια Θουυσοηθα νὰ]-- 
βαΐα ἱπίθΡραποῖίο ; πδᾶτι Ροδὲ χρείας εἰ ρΡοϑδὲ κατάϑησϑε ΠοῚ 
Ῥαμποίαμῃ 864 οοἱοη ΘΟ]]οοα π πγ.5 4 μτ γε 018 πρῶτον μὲν 

- πλεῖστον ἰγ88 οδιι886 οθηϊηθαηΐα, ΟἿΙΪ 8οοϊθίαϑ ΟΌΤΩ 

Οὐγουγ 618 1ηἰΐα Αἰ ΠΘηἸθπβίθι5 χαλή, Πομπου ἴοα οὐ {1115 
ζαΐαγα 511. θδῖπάθ δα νευρὰ ἔπειτα --- κατάϑησϑε νυΐξο οοσὶ-- 
ἰαϊίομθ 6χ δηιθοθάθη!!θ8 τεροὶαπὶ βο]δμι ῬαυἐΟΌ]8 1} ὅτι, 

4αδπι ᾿ησὶ νο]αθσαμξ ΟΠ χατάϑησϑε. ΑΥ ὉὉ]ὶ ἰαπθπι Ὁ]-- 

Ἰὰ8 Οσάθοιιβ ποπῖο ὅτι οομἰασὶς οαπὶ οοπίαποίϊνο ΡΙῸ 

400 5ἱ 48 τεροπαὶ Γαϊαγαη κοταϑήσεσϑε, ἀπο ΠΟΏΠ.]}15 
ἴῃ τηθηΐθιη σΘηϊξ, Ἰηἴογαῖ ργαθίεν πιθοθϑϑιἰαίθπι βουρία- 

ταῦ) 4πᾶ6 1π Π}]}1Ὸ οοὐϊοθ οχϑῖαῖ, ϑίσαοίησα επὶπὶ νογ- 
; ι.: 
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Ῥογῖθι ποθι πιο 5. ΘΧΡΠΟΔΤΙ Ροίδδὲ. Ῥεϊμηπη ἰΐα.. πὲ 
δχ δηϊεοοάεηΐθ σπαποϊϑιίοπθ ΠΟ ΒΙ ΠΡ] Χ ὅτι, 864 ἰηίδστα 
βϑῃιθηίία ὅτε τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε γερείαιαν, 566 πᾶπὶ 

Ἰδησα!6 1πὶ μ80 οΥαίϊομ δ πιὰ} ϑ Ῥαποῖβ νυ ἷ5. σοι ρΡεμ η- 

ἀδείθ Τὰ σαί! τοὺς κινδυνεύοντας δεξάμενοι, τὴν ἐπικουρίαν 

αὐτοῖς ποιήσεσϑε, ἀατπιπι ΔἸ αὐ Πη βαΐποῖαι, ἴδοι] Ρϑίοί. 

Ῥναοίοσει σα Ἰσιταν αἰίθρα ΘΧΡ]Ιοϑίο , 6χ 4 ΤΠπογ 65 

ῬΥῸ ὅτι δέξεσϑε ρανεοἱρίππι δεξάμενοι, ποῦ {πἰαχὶ ἐχϑοὶϊ 
νὰ ἢ Βαθοέ, ϑα ϑἐΠτι5586 ραϊαπά 5 θεῖ. (ΟΕ, οἂρ. ΧΧΙ. 4. 
8.) Ῥγὸ 4πὸ ποῃμπδῖνο Ῥτορυῖα σα άθηη δχϑρθοὶθϑ εἰδι1-- 

ΠῚ δεξαμένοις, απ: ρνδοοοάαδαξ γενήσεται ὑμῖν καλὴ ἢ ξυν- 
τυχία τῆς ἡμετ. χρείας. 8568 φαμπι μᾶθο νοῦθὰ δὰ 8ΘΏϑυη 
ὯΠΗ1] ΔἸ εἰ οἰ σαὶ ἤσεμπ {π8 1 ἕξετε καλὴν τὴν ξυντυχίαν τ- ἡ. χ-, 
ΒΟΓΙΡΙΟΥ ποβίευ ργῸ “αϊϊνο ρϑγιϊοῖρη ροϑαϊε πομ ΠΔ Εν τ]. 
516. δἐϊδι αροιδαέΐνο δι δέἑἐιοϊέμν ποτγεϊγιαξζριι ΗΣς ΒΩ 25 

Θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖρ)ε (1. 6. ϑεῶν 

φόβῳ ἢ ἀνθρώπων νόμῳ οὐδενὶ ἀπείργοντο) τὸ μὲν πρίνοντες 
ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ, ἐν τοῦ πάντας ὁρᾷν ἐν ἴσῳ ἀπολλυ- 
μένους " τῶν δὲ ἁμαρτημάτων (ργο 40 ροΓρθγϑτη Βεποαϊοίαβ 
Ἰορθηάαηι ρυοροβαίῃ τὸ δὲ, ἁμαρτημάτων " ποῦ Θΐπν πΟπιΘπ 

Ρ ΙΘΏ]ο σᾶτευα ποῖ Ροίεβέ, δὲ 4ποα Ῥυϑθοθῖε τὸ μέν οὐ ηϊ- 

ὯΟ ποῖὶ να]οὺ ραγέϊην., 56 ρϑηάοθι 6 σέβειν, οἱ γεξεγίαν δὰ 

τὸ ϑεῖον, αοα 1πεϑὶ 1π ϑεῶν φύβος) οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ 

δίκην γενέσϑαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι. Οππὶ ααϊ- 
θὺ58 νϑυθῖβ ΘΟΠΊραγο5 ΑΈβοι. Ῥειβ. 55. ἴάλλους δ᾽ ὃ μέγας 

καὶ πολυϑρέμμων Νεῖλος ἔπεμψεν᾽ Σουσισκάνης, Πηγασταγὼν 
«Αἰγυπτογενῆς εἴο, Ααάς Το. ΠΙ,. 59.7). 001 δουρέαγα χαὶ 
δίπαιον, εἰ μὴ πείθομεν, ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντες, τὸν 

ξυντυχόντα κίνδυνον ἐᾶσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ξἐλέσϑαι, 486 ἴἢ γαῈ]-- 

18. εἰ Βομῖς ΠΡῚῚ5 εϑὲ ΡγῸ καταστήσαγτας, ἴον 8815 ΠΟῊ 5Ρει- 

πϑη΄α., ἀαθχη δίκαιον 8] σηΠοοὺ δίκαιοί ἐστε, 1151 ἔουνίθ πος 

Ἰρϑῖμι. δίκαιον βἴμη! γθρομὶ ρ]δοοῖ. ΟἿν “βογῖρι. ἀἴβορερ. 
ΟΔΡ. [η1ν 

ῬΟγγο ἱμζιιτξίνιιθ οὐμγυ αὐ ϊοιεῖο τὸ τερογῖξ" 9 τδὲ 
οἔταγι 



Π. ΚΝ ΕἘΠΟΟΌΊΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΘ15. 119 

εἰΐατη ρεηείνιια ααἰπυϊέϊ μοέεγαί. (δΛαονγατα Ἰοσοχιιπι πΟῊ-- 
Ἠ1]}105 ἴᾶπα 1] ϑἰγαντ ΜΙ αι". αν, αν. Ρ. 781. ποῖ. 5.,. 4πῸ9 

Πΐο οταϊιἐϊπη8. ΝΝεαυε αἸ]]α πὰ οἰ δ ϑίοπθαι Βα θῃΐ νευθα 11, 
ὃγ, ἫἪ μὲν γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, εἴ- 
τις ἄρα δί αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν 

ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆσαι, ἴῃ 4πῖθιι5 τὸ ἐκφοβῆσαι ροϑὶ μηλ 
ΡῬιῸ ὥςτε ἐκφ., 48 σὰο ᾿ΒηΠν1. οαχα ἀγίϊοα!ο υ88 αἱ ἴδηι 
τομαὶ Ναί. αὖ, Ρ. 82... 116 γαϊομθπι. οἰ 8 ἜΡΊ ΡΙΘ 6Χ- 

Ρ᾽ϊουϊ Ηογησδμη. δαὶ ϑορῃ. Αἶδο. ν. ᾿τά, ϑεὰ ἰΙοῃρο αἰ- 
ΒΟ ον ποῖ απο Οὗ πὰπο Ἰπ ΒΜ νὰ, 864 ΟὉ 8ογιρίαγαθ 

. ἀἰβογερϑηίίαμ αἰΐαβ Ἰοουβ ὙΠ, δὅγ. ᾿Ημῶν δὲ τό τε ὑπάρ- 
χονὶ πρότερον, ᾧπερ καὶ ἀνεπιστήμονες ἔτι ὄντες ἀπετολμήσα. 

μὲν, βεβαιότερον νῦν, καὶ, τῆς δοκήσεως προςγεγενημένης αὐ- 

τῷ, τὸ κρατίστους εἶναι, εἰ τοὺς κρατίστους ἐνικήσαμεν, διπλασία 
ἑκάστου ἡ ἐλπίς. (τὰ δὲ πολλὰ ποὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη 

ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται.) τὰ τε τῆς ἀντιμι- 

μήσεως αὐτῶν τῆς παρασκευῆς ἡμῶν τῷ μὲν ἡμετέρῳ τρύπῳ ξυν- 
ήϑη κι τ. λ. ὕὍβὶ ραγεου]αια καί ἀμί τῆς δοκήσεως Οἠλ]ῦ- 
τα οριείπι 1 γὶ (888. Αυρ. Κορ. (6), δὲ δαπι Εΐ8. οἰΐαχη 

τη, εἰ Εν, πιδο ἃρηοϑβοὶς 4118. Βεμθ: πϑιὴ ν 6 }})ἃ τῆς δοκή- 
σεως --- ἐνικήσαμεν ἀθθδμηξ σϑιϑδ πη δἰ ρα ΠοᾶχΘ, ΟἿΣ ΟΥΙΟΣ 
ΘΥΓδουβαπουηῖ αἀδοὶα ροβίθα εἰϊαπι να! ϊἀΐον ἔβοῖα διι, 
4ποηϊατη 81185 πᾶθο οϑιιϑἃ Οὔ Π0 ΠΟ ΘΟΠΙΠΙΘΠΠΟΙ ΓΘ ΓΤ, 

Οὐυοά 8ὶ εδῖ, βεβαιότερον ρει βεβαιότερον ὕν 8. ὑπάρχον, ητι0- 
γα ΡΑΡΠΟΙΡΙΟνατ, 1Π1π| [2016 δχοίθενθ. ροίαϊ, μοο 8ι-- 

ἴθ 6 ρυδθοθάά, βιρρὶθγὶ ροϊεδὶ, ἱπίθσρυδίδῃαι δἱ τὸ 
ὑπάρχον πρότερον δαὶ οαπὶ διπλασία --- ἐλπίς ἀιὶ οατα μεγί- 
στὴν καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται ἱπηρεηάππι 6βῖ. Ῥοβίθγι ας 

526 τηδρηα δ δοῖα ἢ θρὶ ἤοθ ροϊοϑὶ. Ναιῆ ἀδδαηΐ φαϊάθμι 

νουθα τὰ δὲ πολλὰ --- ἐλπίς ἴῃ (455. Ατιρ. 4]. Βερ. (6.) τι, 

Αν. Οἰγ. Μοβᾳ. Ε. Κ., δ φυιθὰ5 βοΐ. Αὐὑρ. οἱ (ἢν. ἃ 
τε. τὰ. δα ἰβουιρία μα ρεηΐ. 564 ρυϊμηατα "18 αϑανραίαπι πο-- 
μάθη ἐλπίς ἕδος! εἴοθτθ ροΐαΐῃ, αἱ ΠΌν αν νεῦρα ἴῃ τη θεὸ 
Ῥοβίία ομαἰἰἰθγοιῖ, Βεῖμά 6 εἰϊδηλδὶ 4118 μοο 90 ἰοὶ οοὔ!-- 
οασα αἰ νευβαγα τ. οἰ αβϑίαμη ΟΟΠβΘ Πϑ111 ΟΠ ΨΕΡ 51 Π11}6 18-- 

1λπογά, 1. Η 



τά π, ΡΕΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΒΘΙΠ15. 

ἀϊσεῖ, ἰδιηθη εἰΐαπι ἀε]ειῖ5. ἰδ 4118. νου θὶ5 τὸ ὑπάρχον 
δα παρέχεται ΦΟΠΔΟΓΕΡΘ πῸῚ ΡοΐΘυ, Ὠἶδὶ ἀπΐθ δισλασία 

νῸ]} ὅϑεν ν 6] δ τη 8 νὸχ δαάιταν, αποα ποθὴ ρου ΠΉΕ οΥἹ- 
519 οἰγουμπηβρθοοῖα. Οὕδρα μο5 τὸ ὑπάρχον 5  Θοίπ τ Ρν86-- 

ἀἰσαι δισπλασία ἐλπίς, 6558 1πἀ]οϑῖπε8.. οἱ. αἱ ἤοο ἤει ρο8- 

δἷῖϊ. ἀν σα] τ Ροϑβὲ ἑχόστου, 51 ψΘυθα τὰ δὲ πολλὰ το μεγίστη 

ἐλπίς δραγνια βειεδηϊαι", ἰδηᾳαδ πη) ῬΥΟΠ Ομ Θἢ ψ ἰδ ! Ὁ" ἢ 

Ροϑὶ ἐλπίς τρα ΠΒΡΟΠΠΠἢ5. (διπλασία ἑκάστου ἐλπὶς, ἢ μεγ. καὶ 

τὴν προϑ. παρέχεται); 51 τη ηαιϑ.. ἀε]θπιη58. τα πδ βθη- 

81} 1 ῬΤΙΟΡΊθ 15. ἃ 41. 6 516. ΘΧΡΡΘΒΒΏ ΠῚ δα βίϊητα- 
πὴπβ: ἡ Αἱ νορὶς’" (ὑμῶν οσὶν οὐ ρἱογίβαμπο {ΡΥ 18},» αἱ, 
{απ δύμπθο ἐπιρου! Θϑϑοίἰθ, ἰϑιθη Οὐ βιβί θ᾽ δὶ δβεϊϑ, 

πὰπο ν δἰ ἀϊογὶθ5 εἤἴθοιβ, δοοεάεηΐξα ρου βυι ϑίοηθ νεϑίσαθ 

διε αἰ τα 19 Ἔχ] πα 6, ααοα 5 ΓΘ Π ]581 1108 5 ρΟΓαϑὶ 18, ἀἃ- 
ὈΙδοχ δάδϑϑθ 8: ρ!}}5 5ρ68 ἀε) δῖ. “ς Τηβημίνιβ οπὶ ἄγετ 

οὔἶΐο τό δυΐειπ ΠΟ ἰ8ΠῈ ΓΟ ΚΘ νῸ πη ἢΠ 1 ν1 ασαϑεη ΡΓῸ 

τὰ δηἶνο 5116 Δγίϊοα]ο ρομίΐαν, 400 ανάδοὶ ἰδ μοϑβὶ 
ϑαθοἰδη να αἰϊ 50] πὶ, πὸ ξυγγνώμην. ἁμαρτεῖν λήψονται ἨΪ, 
40. Μίατια. 1.1. Ῥθ. γϑο. δ πι1}: πιοϑίσίβ βιπὶ νεῦρα ὙΠ], 
ὃ5. - Διότι δὲ οὐκ ἦλϑον, διαφόρως εἰκάζεται. οἵ μὲν γὼρ, ἵνα 

διατρίβῃ ἀπελϑὼν --- τὰ τὼν Πελοποννησίων --- -τ το ἄλλοι δ᾽, 
ὡς καταβοῆς ἕνεκα τῆς ἐς “Ιακεδαίμονα, τὸ λέγεσθαι, “ὡς οὐκ 

ἀδικεῖ, ἀλλὰ καὶ σαφῶς οἴχεται ἐπὶ τὰς ναῦς. Αἀάδ εἰΐδπι ΠΙ, 
82. Τὸ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρα προςετέϑη ἀσφάλεια δὲ 
τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι ἀποτροπῆς πρύφασις εὔλογος, ὯΌῚ ποαμα 
σον ρι ΟΡ πῃ οοάϊοιπι βουιρίαγαιαι τοῦ ἐπιβουλεύσασϑοι, 6 

ςογνδοίίοπο ὈῬγοξεοίϊαπι , ργορανοσίπι, εἴ ἃπ ἀσφαλείᾳ, απο 

ποτ οομμηεηάαῖ νου θοσαμι οὐο, δου ἜΘ πα τ δἰἐ, 88] 6 1 

ἀαθιο, φαθηαᾳαδπι ποὺ 1η ὈΙΟΏΥ 811 ΘΧΘΙΙΡ] Δ 15 Ρ. 888, 
ἰαχία δἰἐθγαμα: Ρομϊΐαν, αἰααθ δἰϊδπι 50 ΠΟ Ἰαϑίαθ ᾿πέεγρνε- 

ἰαϊομδ σοιηπηθπάαίεην, Αἰταν ἰοοῦχα ὙΠ], 56., 41 να ]ρο 
50 Ἰερίίπν, Τῇ τὲ πρότερον ἀμαϑίᾳ τῶν κυβερνητῶν δοκούσῃ 
εἶναι, τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι, μάλιστ ἂν αὐτοὶ χρήσασϑαι, 
σΟα 65 διδρθοίαΐα γεδαμπηί. 



Π. ΕῈ ΕΠΟΟΤΙΌΝΕ ΤΗΘΟΥΙΌΙ5. αἰ 

Ῥογιεὶ πιο εἰΐδηα 888 γιογμαΐινα οὐὐπι ἐπι αϊξέρο 
ῬΓΟ αοοιιϑαέϊνο. Ὗ, 30. Τοῖς Βοιωτοῖς καὶ Κορινϑίοις Κλεό- 

᾿βουλος καὶ Ξενάρης, οὗτοι, οἵπερ τῶν ᾿Εφύρων ἐβούλοντο μά- 

λιστα διαλῦσαι τὰς σπονδὰς, λόγους ποιοῦνται ἰδίους, παραι- 

γνοῦντες ὅτι μάλιστα ταῦτα γιγνώσκειν, καὶ πειρᾶσϑαι Βοιωτοὺς, 

᾿Αργείων γενομένους πρῶτον αὐτοὺς ξυμμάχους, αὖϑις μετὰ 
Βοιωτῶν ᾿«ργείους “ακεδαιμονίοις ποιῆσαι ξυμμάχους οὕτω 

γὰρ ἥκιστα ἀναγκασϑῆναι Βοιωτοὺς ἐς τὼς ᾿Αττικὰς σπονδὰς 
ἐςελϑεῖν᾽ ἐλέσϑαν γὰρ “ἰακεδαιμονίους πρὸ τῆς ᾿Αϑηναίων ἕ. 

χϑρας καὶ διαλύσεως τῶν σπονδῶν ᾿Αργείους σφίσι φίλους καὶ 

ξυμμάχους γενέσϑαι. τὸ γὰρ Ἄργος ἀεὶ ἠπίσταντο ἐπιϑυμοῦν- 
τας τοὺς ““ακεδαιμονίους καλῶς σφίσι φίλιον γενέσϑαι, ἡγού- 

μενοι τὸν ἔξω Πελοποννήσου πόλεμον ῥάω ἂν εἶναι. ὕθὶ 

γεσὶθ βομοϊίαβία τποπδὶ ΡΡΟΡΡΪΘ ἡγουμένυυς 50Υ θΘη ἀππὶ 

ξαϊδ8δε: [δοοάἀδοιηοη!ῖ δμΐηὶ, 406, ἰρ8ῖ, ποὸμ 4αοα πο 

1}: Ερδονὶ, θϑ Πα. εχίρα Ροϊοροηηθϑαμῃ ἐἰὰ ᾿ἰΘνί 8 ἴονὸ 

Ραϊαραπὲ, Αγρινουλπ δπιϊο ἴα} ΘΙ ΡῈ σαρίεραηί. Αἀ 
τηδρὶδιγαῖα8 ἰδ ν δου γθίαλεὶ βου! ρίον, 4αοα ἀ6 ρορι]ο 

ἀϊοεπάαπι εἐναΐ, οἱ ἐΠυβίγαΡῚ ἤδθο Ροϑοιῃΐ δα Οὐ ΘσοΥ ΤᾺ 

Ἰοφυεπάϊ οομδμθίμ 6, 4086 8 δίδιιη. αν. Οιυ, Ρ. 8ι9. 

ποῖ, 8. ἢ. 2. Θχροβίία οἱ. Ηἴμπο σθοίς εἰϊοίαμη Ὑ1, άο. Τὸ 

τῆς πόλεως ξύμπασι κοινὸν αὔξετε, ἡγησάμενοι, τοῦτο μὲν ἂν 

καὶ ἴσον καὶ πλέον οἱ ἀγαϑοὶ ὑμῶν ἤπερ τὸ τῆς πόλεως πλῇ»- 

ϑὸος, μετασχεῖν, εἴ, 1 Δ δοουδαίλνο δ ποηηϊπα νας 

ἰγαμπϑίϊα8 ἢϊ, Ὑ}1, 48, “Ὃ δὲ Νικίας ἐνόμιζε μὲν καὶ αὐτὸς 

πονηρὰ σφῶν τὰ πράγματα εἶναι, τῷ δὲ λόγῳ οὐκ ἐβούλετο αὐ- 

τὰ ἀσϑενῆ ἀποδεικνύναι, οὐδ᾽ ἐμφανῶς σφᾶς, ψηφιζομένους 
μετὰ πολλῶν τὴν ἀναχώρησιν, τοῖς πολεμίοις καταγγέλτους γίς 

γνεσθϑαι" “λαθεῖν γὰρ ἂν, ὁπότε βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες 
πολλῷ ἧσσον. 1π ημίθιι8. 8ιθ᾽δοία αι θυ μλαν Ἢ νϑυθὶ οδυὶδ 
ἐκ ρασγίθ ἰηδηλενι βαθιδοίμιμι οομ θὲ. Νίδϊου 5 στποιηθηϊὰ 

Ἰοοιβ Υ, άι, Καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἵ ᾿Αργεῖοι ἠξίουν δίκης 

ἐπιτροπὴν σφίσι γενέσϑαι, ἢ. ἐς πόλιν. τινὰ ἢ [ἐς] ἰδιώτην, 

περὶ τῆς Κυνουρίας γῆς; ἧς ἀεὶ πέρι διαφέρονται μεϑυρίως οὔσης 

- ἔπειτα δ᾽ οὐκ ἐώντων «ἱακεδαιμονίων μεμνῆσθαι περὶ αὐτῆς, 
ἢ 5 



“6 ΠΡ ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΘΥΘΙΘΙ5. 

ἀλλ εἰ βούλονταν σπένδεσϑαι ὥςπερ πρότερον, ἕτοιμοι εἶναι, 

οἱ ᾿Αργεῖοι πρέσβεις τάδε ὅμως ἐπηγάγοντο τοὺς “Ἰακεδαιμονίους 

ξυγχωρῆσαι. ἴὕ0᾽] φιεπιααα οἴεπάθε τπιουπϊ παν ι5 ἕτοιμοι. Ὁ 
Οὐεῖα πορ ΡΟβΒ. ΠΙ118, αἱ 8}101, ἀο]εῖα, 486 ροβὲ πρότε- 
ρον Θχϑίδι, αἰϑυϊποιίΐοηθ οαμπι βούλονται οοπϊπηρογαν αἱ εἷ- 
ναι τοάαπάεὶ (Μαΐιη. αν. Ρ. γϑγ. δὰ ὙἹβ. ρ. γϑῶ. 864.); 

Ὠδπ αἱ ἰϑοθδΠ1118. ἕτοιμοι εἶναι ΥἹΧ τϑαπαπι 8110] ἋἸοΣ αξ 

ἑκόντες εἶναι, ΠΕΟΘΒΒα ΡΠ πὶ ΟΥ̓Δ ΙΟΙἶδ8 ΤΩΘΙΏ ΓΙ ἴα ΡῬΓΟΥ- 

85 ἀεδβδοῖ, Οὐάγ δα ἀλλά 6δχ οὐκ ἐώντων ἀδϑαμπηεπά μα 
λεγόντων, οἱ ἴδπὶ ἀθθθϑὶ δαὶ ἑτοίμων δαὶ ἑτοίμους εἶναι 86-- 
41. ϑ8ϑεᾷ Τμυογα!άο5 ρευγαχὶδ, αδϑὶ βου ρ51586ὲ ἐπειδὴ 
οὐκ εἴων “ακεδαιμόνιοι, ἰἰᾶὰ πὶ ΘοΙΏρΑΓΑΥῚ Παδο Ροϑϑὶπὶ οαπὶ 

γοεθὶβ εχ ΠῚ, 65. διρτα Ἰαπάδὲ18 εἰ ὀχρ οαιῖ8. Τύμπι Υ, 
81. «4ϑις τάδε ἠξίουν (οὗ ᾿Ηλεῖοι), “Δέπρεον μὲν μὴ ἀποδοῦ- 

ναὶ (τοὺς “ακεδ.), εἰ μὴ βούλονται" ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸν 

βωμὸν τοῦ “Ἅιὸς τοῦ ᾿Ολυμπίου, ἐπειδὴ προϑυμοῦνται χρῆσϑαι 
τῷ ἱερῷ, ἀπομύσαι, ἦ μὴν ἀποδώσειν ὕστερον τὴν καταδίκην, 

πομιϊπαιν ατὰ ΟΠ δοεσμηὶ σεγθα βούλονται εἰ προϑυμοῦνται. 

5686 σουτροπύμπμι, ααοὰ νι]ρὸ Ἰοριίων ΓΝ, 62. Τὴν δὲ 
ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ 
ἐν ἡμῖν αὐτοῖς πονήσασϑαι; ἢ δοκεῖτε, εἴ τῷ τί ἐστιν ἀγαϑὸν, 

ἢ εἴ τῷ τὰ ἐναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἢ πόλεμος τὸ μὲν παῦσαι 
ον ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρύτητας 

ἀκινδυνοτέρας ἔχειν τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε, ὅσα ἐν μήκει λόγων 
ἂν τις διέλϑοι, ὥςπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν. Οτ86 βοϊοδοᾶ 6586 
ααϊβαμ6 1516]11611. Θαρίεχ δαίθπι γψϑίϊο 111 ροϊοϑῖ, αὰἃ 
1οοο ἔδεσε ϑἰῃθ. ἈΠ πππϊϑίϊομθ βασοαγτεβ. Αἱ Θητ οαα 

Κιβιε πα εγο βου θαπάμηι ἢ δοκεῖ τε, τὖ τὲ γεϑρομπάθαξ 
Ραν ου]δα καί δαὶ τὰς τιμάς εἴ ἃ ποιπϊηδίϊνο 4 δοοιϑαί- 

ΨΌΙΩ ΟΠὶ ΠΏ νΟ ἐγ 5118 ἢἥδι: δαῖ παῦσαι οἱ ξυνδια- 

σῶσαν ἴῃ παῦσαι οἱ ξυνδιασώσαν ταπίαπάα, 1ἰὰ ἰάπιθα 
αἰ ὅτι ΠΟ ᾿ΙΡΡΑ Ιου. ΘΥΓΟΥΘ. ΘΧΟΙ18586, αποᾶ Ηε1]}- 
ΠΠΔΠΟ ἴῃ πιθηΐϊθλ ψοηϊΐ, 8664 ἃΡ ἴμρ80 βουϊρίογε 
ΟΠ 8511} 6886 αἰοαη5. ΨΙ66 τηἴτα 88} Ονδίίομα νὰ- 

υἱαῖα. Οχαιἰπλὼ9 δαίετα θα, πα ταδὶθ ἐπι 6] θοία ϑαπί ; 



Π. ὉΣ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΙΡΙ5. Χ17 

Ὡᾶτι 586 Ρ6 ἴῃ «ἰἰβοθυηθηα βἰυγποΐίανα ποιμῖηδίϊν! δὲ 8οοι- 
δα ιν! σα 1 Π ΗΠ ν Ὸ μΘοσδΓ Ϊ δἰ 81 ΠΟΒΙΓΟΓΈΓΤῚ [ΘΠ ΡΟΓΊΜΙΙ 

Ῥι]οἱορὶ. τ᾽ φαμτα δὰ Π)διπόβρῃθη. ΟἸ γαίῃ. Π (ΠῚ), ὁ. 7. 

νν. Οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐδ᾽ ἀτυχής εἰμι ἐγὼ, ὥςτε ἀπε- 
χϑάνεσϑαι βούλεσϑαι μηδὲν ὠφελεῖν. νομέξων ἀππηοίαϊ ἀο0118-- 

βίαια ΠΟ ἰδη 6 8.1 5δ᾽ πγι5 ΒΠαΙρου : Ὁ Χβρθοίαν 8 80- 
οὐαί νι, 866] πο ΠΕ ν1 ΔΡ50] 11 Ἔχ θιαρ! απ ν]8. Ἡοτη. 

Π. 1, 170. οὐδέ σ᾽ ὀΐω ἐνθάδ᾽, ἄτιμος ἐὼν, ἄφενος καὶ πλοῦ- 
τον ἀφύξειν" “τἰοπ οορίίαντ!, ἰΙοηρΘ δἰ ἴδηι Ποιηθῦὶ οἱ )6- 

ταοϑί 18 6886 οὐ δι ϊοποῖ δὲ αρπε ἤππο πογαϊηα ιν απ [6-- 

σἰεἰπιαπι 6885.0 Ηοπιοῦὶ ψϑυθου ΠῚ) 51}η}}1ὰ ΘΧΘΙΏΡ]8 ἃ 
ποθ 5 ἰπ46 ἀρροβιία δὰ Χϑῆορῇ. Ουὐγορ. [, ά, 26, (ὑδείε- 
ταμα βαδίθοία τα τ Βαϊ ν᾽. 81 146 πὶ φιυΐάθην οοὺ φαοα νΈΓΡὶ 

ῬΥΪπααν, 866 ἰϑηθη ΟΡ νἱτ σπδμεδιη ΡΕῚ ὈΓΟΠΟΥ ΘΠ ΘΧ- 

Ὀυδϑϑασα οϑὲ (Βαίιη. στ. δ. 129. ποὶ. 3.}, ἴῃ. ΤΒπογ 6 
τποᾶο ἴῃ ποιηϊπαίϊνο ποᾶο ἴπ δοοιϑαῖϊνο ῬΟηΙαγ. [8 

ὙΠ, γ6. φιιαπι Ρυϊπαθ μι ἀϊοία τα, δὶ: Καὶ δυνατώτερον εἶναι 

σφεῖς (οἵ ἐν Σάμῳ) ἔχοντες τὰς ναῦς πορέξεσϑαι τὰ ἐπιτήδεια 

τῶν ἐν πόλει, οἷ οἰϊαπι 4110 βυ)ίεοίο ἰπΐουροδίίο ΡῈ ΠΟΠῚ- 

πδίϊναπὴ οομἰ πα ὶα 51} ογαίίο, καὶ δὲ ἑαυτούς τε ἐν τῇ Σάμῳ 

προκαϑημένους καὶ πρότερον αὐτοὺς (τοὺς ἐν τῇ πόλει) κρατεῖν 
τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔςπλου, καὶ νῦν ἐς τοσοῦτον κατάστήσονταί, 

μὴ βουλόμενοι (νΕ] βουλομένων, νἱά. σα. 56 4.618) σφέσι πά- 

λιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε αὐτοὶ (οἷ ἐν Σάμῳ) καὶ δυ- 

νατώτεροι εἶναι εἴργειν ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης, ἴαταδα ραπίο 

Ροϑβὲ βου ιν ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις τοὺς μὲν (τοὺς ἐν τῇ πόλει) 

ἡμαρτηκέναι, αὐτοὺς δὲ (τοὺς ἐν Σάμῳ) σώζειν καὶ ἐκείνους 
πειράσεσϑαν προςαναγκάζξειν. ΟἿ, «α΄ Χεπορῃ. ΟΥτορ. ΥἹ, 
ιν 14, οὐ Τπαο. ΝῊ, 4δ.., 4φὰὶ Ἰοοὰς ῥϑαΐϊο δηΐδ ἰγαοίαίιι8 65:. 

Οάρ. Χ. 0) ΟΘεμεέἑοξ δὲ ἀαέϊνὲ ἀϑὺ8β Ῥτὸ 8118. Ὀδδίβιιϑ, 

Θεσαϊζαν. σεπϊνι8. Οὐ δὶ ριὸ ποιηϊηαίῖνο ρΟβ 5 
νἱθαιαν, οοπὶαποίίο ἰχαναμα ἰοηποπάϊ γα ϊόπαμ νοὶ αἱ- 

᾿ 



τγὃ Π. ΡΠ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤῊΠΟΥΘΙΘΙΘ; 

ἐγδοιοπῖβ φαοάάδῃι σοπιβ οι. Ὁ 1 σου 8 1, τι15,. Τῶν 
δὲ Σαμίων --- ἦσαν γάρ τινες οἕ οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾿ ἔφυγον ἐς 
τὴν ἤπειρον ---- ξυνϑέμενον τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις 

καὶ Πισσούϑνῃ τῷ ᾿Ἰστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, 
ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες ὡς ἑπτακοσίους, διέβησαν ὑπὸ νύπτα 

ἃς τὲν Σάμον, ἡπᾶθ ογδίϊοΟἶ8 ΘΙ ἔοι δῖ9 σου παν δἴϊαπα 

ΨΈΠ, 30... δὲ ΠΠ πβἔσαιαγ 51}}}}}0 8 Ἔχ θ Ρ} 15 Ἠθγοάοί ἀροά 
γνευΐεγαπι Αοἷϊ. ΐομεαοο. 1, 1. Ρ. 81. ΟΥκ Ἥστγηι. δά Ὑἱ᾽ρ. 

Ρ- 91:1. εἰ Ἰηΐγα 1 Ροβίγεπιο οαρὶϊα απὰ8 46 ραγοη ποδὶ 
αἸϑρυ δηἑον 580 Πί, γ). Ῥ8α]ο αἸΠΠΠΟΠοτ ἸοοιΒ ΕἾ, 18... τ] 

νεῦῦθα Πᾶ6Ὸ δπ8ἴ, 86. δἰαίτη,, αὐ ἔδοϊσημπὶ 1 σα Πγ119, 
αἸσασιιθίι8. Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες τἀγαθὰ ἐς ἀμφί- 

βολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο ---- καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἵ αὐτοὶ εὐξυνενώ- 

τερον ἂν προςφέροιντο --- τόν τε πόλεμον νομίσωσι, μὴ καϑ' 

ὅσον ἄν τις αὐτοῦ μέρος βούληται μεταχειρέξειν, τούτῳ ξυνεῖναι, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν αἱ τύχαν αὐτῶν ἡγῶνται --- καὶ ἐλάχιστ ἂν οἵ τοιοῖ- 
του πταίοντες, διὰ τὸ μὴ, τῷ ὀρϑουμένῳ αὐτοῦ πιστεύοντες, 
ἐπαίρεσθαι, ἐν τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο. ἢ 481- 
ὈῺ5 ΠΙδὶ νομίσωσι γηνϑὶαν π᾿ νομίσουσν 86 ᾿οίΠ5 νομιοῦ- 

σι, βἰγυοίανα ἀεθεὶ ἤθε 6856, σωφρόνων δὲ ἀνδρὼών οἵ- 

τινες -- ἔϑεντο --- τόν τε πόλεμον νομίσωσι. ((, οἀρ. ΧᾺΙ, 
ΟΥδῖ. νδὺῖαί.) ἴΐδαας βουῖριοῦ. δαῦ σοπὕ!: απὸ ἀπρ]}-- 
σου δ ποία θη, σωφρόνων ἀνδρῶν ἐστὶ ϑέσϑαν καὶ νομέξειν 
εἰ σώφρονες ἄνδρες εἰσὶν οἵτινες ἔϑεντο νομίσωσῥ τε, ἀυΐ 9ὈὉ-- 

δοιυγαΐα ϑϑὲ δροίοβὶ 58. ἴοο νευ]ϑ: }}1π5 γε απὸ νορθᾶ καὶ 

ταῖς ξυμφοραῖς οἵ αὐτοὶ --- ὧν προςφέροιντο εἱ καὶ ἐλόχιστ᾽ ἂν 

οἵ τοιοῦτοι εἰς., παῤ ἀρογίθ δροῖο σμοάβϑιῃ παχὰ σΟμ 6 ῃ-- 

ἰὰν εἴ 5101 Ἰηνίοθῖη τοϑροηήθηὶ. Οὐδιποθγεηι δααϊάθιη 

Ἰμ 6100 5οΡΙρ ον ΠῚ ΡΥΟρυῖΘ καὶ ἐλάχιστ᾽ ἂν οἵ τοιοῦτοι πταίονεν 

ἀϊσονα ψο αῖ886, αὐ δεφαεηῖα διὰ τὸ μὴ -- ἐπαίρεσϑαι, ἐν 
τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα καταλύοιντο ἰδ παπαη ἃ ροά 0515 δα σω- 

φρύνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες ἔϑεντο νομίσωσί τε γοίεΥ ΘΠ ΓΡ: 

864 οὐ Ἰοπρίογθηι ρου άπ αἰᾳπθ 8θηΐθηϊδθ 1 τπ6 6110 
ΡΟϑιΐα8. 1111 ΟΡ ἴω. ν 6} πδχπτη ΟἸΒΟΌΤΙΟΤ ΘΙ [0Γ6 87 }]-- 

ἰγαῖτ μι, Τϑοθρίο ραν οἱ ρίο πταίοντες δροδοβδῖη Ῥυϊ μηδ δ 6 
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βειἐθηξϊαθ ΟΠ ῬΑΥΘ ΗΠ  Π6ϑὶ δτγοὶθ τ Χ1858. ΝΆ] Δ πὶ ἀπ01-- 
ἰδ οηθῖν Παθνθηΐ αἰΐϊα σοῦθα, ἴῃ ααϊδ5 σθαι νε πὶ ΠΟΙ Ϊ-- 
δῖϊνὶ Ἰοοπι ΟὈ 6 γ ραίαπὶ, ὉὉὲ αι Βασπδιιβ πὰς το- 
ἔενὶ, πολλῶν ϑανάτου ζημία πρόκειται {ΠΠ,| 45... πϑπιο ΠΟῊ 
νἱάδὲ, ϑανάτου ζημία, ἽΤοκϊοϑδείγαίδ,, ῬΥοΥδα5. 6χ ἰθρίρυ8 

ππσιαθ ἀϊοίαμι ε886 (οἵ, ΠῚ, 46. ἴηι.) ἀπδηηπανῃ αἰϊας 
εἰΐαια ϑάνατον ζημίαν (αἰ8 ϑέγω[6} ἐπιτυϑέναι, προτυϑέναι 

εἴ 5ἰυἴ ἀϊοα αὶ ανδοοὶ (ν14. {4 24. οἱ ϑινζ, μοχῖο, ΧἈὸ- 

πορὶι. 8. ν. ξημία). 
Ῥοῦγτο το ηΔ δἰϊαιοίθα Ῥοηθηὶ φοπείρος αὐδοίμ ο8 

ΡΤῸ οαδιε ραγεεῖρίϊ, φίίαηι δοηιαπϑ ψεγύμπι ροδέμέαξ, αἱ- 

4π6 ἰοὺ 56 811 ἴ8ΠῈ ΡΓῸ που] ηδέϊνο,, 4υϑα ρτὸ ἀδίϊνο οἱ 

δοσιβαίϊνο. Β68 ἴατη δχ Μίδίιῃ, αγ. ὅσ. Ρ. δ8ιδ. Ρ, ποῖα. 
ΠΘο ΤαΙῸ 18 Ἰοφ παν 1 δι]. Ὑ11, Θδμοι ΜίηοΡνα ρῥ. 

254. 54. ε΄, 1108, Ρίδοες ἑαηθη, εχ Τπυογάϊάε, ἰὼ α4υὸ 
ἢ86ὸ βἐέγαοίαστα αὐιηοάα τι ναγίαΐαν, εἰ ν]ΡῚ8 ἀοοί δαδρα 
τιᾶσηδδ᾽ ἀ Ι(αἰίοπε5 Ἔχοϊΐανϊ, δχεαρία 4 μϑαάαπὶ δεν. 

ΘΗΕΙΨΙ ΟΠΒΘ] Θμ 86. ΡΓῸ ποιηϊπαί. ρᾶγιοῖρ. ΠῚ, ιὅ. 
Βοηϑησάντων ὑμῶν προϑύμως πόλιν τε προςλήψεσϑε κ. 

τ. λ. 11, 85. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι καὶ οἱ ξύμμαχον ἔπλεον μὲν οὐχ 

ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι, ἐς 

τὴν ᾿Ακαρνανίαν, καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑπτὰ καὶ τεσσαρά- 

κοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς ᾿4ϑηναίους εἴκοσι ταῖς 

ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασϑαι᾽ ἐπειδὴ μέντοι ἀντιπαραπλέοντάς 

τε ἑώρων αὐτοὺς, παρὰ γῆν σφῶν κομιξομένων, καὶ, 

ἐκ Ἠατρῶν τῆς ᾿«“χαΐας πρὸς “τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλ- 
λόντων ἐπὶ ᾿Δπεαρνανίας, κατεῖδον τοὺς ᾿“ϑηναίους ἀπὸ τῆς 

Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προςπλέοντας σφίσι, καὶ οὐκ 

ἔλαϑον νυχτὸς ὑφορμισάμενον, οὕτω δ ἀναγκάζονται ναυμα- 
χεῖν κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. ΕΠ ἴῃ βινποίατα ποπιϊηαίϊνι 

οὔτ ἱπβηϊίνο ὙΠῚ, σθ, ᾿Εχόντων γὰρ σφῶν τὸ πᾶν 
ναυτικὸν --- ἀναγκάσειν τὰ χρήματα ὁμοίως διδόναι. Νεπιογα- 

ὈΠΙΟΡ 68 δἰ ἃ ν1 18 εἰοο 9 886 ρα νεχαιὶ 11 δαηὶ Ἰοοὶ, ἴῃ 48]1- 

θ5 θη ἰν 18 5 Ι ΘΙ βισπ! ἀδοϑὲ, (Οὰ ἰρβα ἀ8 τὸ νἱὰ. 

ΒΚ, δὰ ὙΠΗΠ|, 6, Ἠεϊπιαπη. ἴῃ μοὶ, δὰ ᾿πίουργεῖ, νϑυμᾶο, 



120 τ: Ὲ ἘΠ ΟΟΘΌΤΙΟΝΗΕ ΤΗΠΟΥΡΙΌ15. 

Ρ- 771. δ ἀε Τναϊϊηἷβ Βνθαι δὰ ον. Νδρ. Αι. ο. α1.) 

{0 11, 48. Ομ ἰδ 1}115 ϑολασσοκρατούντων, ΥΙ, 7. 8Βου θ᾽ αν, 

᾿Ελϑόντων δὲ ᾿᾿᾿ϑηναίων οὐ πολλῷ ὕστερον ναυσὶ τριάκοντα καὶ 

ἑξακοσίοις ὁπλίταις, οἵ ᾿Αργεῖοι μενῶ; τῶν ᾿Αϑηναίων πανστροτῆᾳ 

ἐξελϑόντων (ργο ἐξελϑόντες) τοὺς ἐν ᾽Ορνεαῖς μίαν ἡμέραν 

ἐπολιόρκουν. ΝΙΙ, 57. ᾿Ιταλιωτῶν δὲ Θούριοι καὶ Μεταπόν- 
τιοι ἐν τοιαύταις ἀνάγπαις τότε --- κατειλημμένων (ἰα δεῖ 

κατειλημμένοι, Ἰδηῖ (16 ΟἸΏΪΡ 8. 114} 1ο015. ποο ἀἰοὶ πϑαα}}) 

ξυνεστρατεύοντο. Οὐδθ νϑυῦα αποπιοῦο Ἔχρ]οαπόα βἰπέ, 

ὩΣ Ῥαΐ5. ἀοομῖ οοὶεν, Ἀοῖι. Μίοπδοο. ἰ. 11. ἔν. 2, Ρ. 

57ὅ7., 886 181πὲ ΔΘ δαλ ΕἐΘΙ]Παϑμ, 1. 1. εἴ Ρ.. οϑο: ἍἪἼΠ], 

76. 4 ξαυτοὺς ἐν τῇ Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον “αὖ- 
τοὺς (τοὺς ἐν τῇ πόλει) κρατεῖν τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔςπλου, καὶ 

νῦν ἐς τοσοῦτον καταστήσονται μὴ βουλόμενοι σφίσι (τοῖς ἐν τῇ 

Σάμῳ) πάλιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε οἰο, 1έα ναϊρο: 
56 οοήϊοαβ βουλομένων, ἄμπνα ᾳφαϊάθηι, 866 τὰ αὐ ρΡαθοῦ- 

ἀδμίιθο5. 1ο0618 σομβυμπηδίων. ϑάδηα νϑίϊοηθ. σθυ νι 4Ὁ-- 
δοίαι ρνὸ εἰαἰνὶβ. ΡϑΥ ΟΡ οσ αι. ἀΒΌΡΡ ΔΉ αΤ., Θ᾽ ΘΙ ΠῚ] 16 

νερϑίϊίο δαρίθοίο 1, 114. Καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος 

ἤδη Περικλέους στρατιᾷ Αϑηναίων, ἠγγέλθη αὐτῷ. (αὶ 

Ἰοθο 581011}18 δϑὲ, δε ᾿ηνθυϑα γίϊομθ, μι ΨΙ, 8.2. “Ἡμεῖς 

γὰρ, Ἴωνες ὄντες, Πελοποννησίοις, Δωριεῦσι, καὶ πλει- 

όσιν οὖσι, καὶ παροικοῦσιν, ἐσχεψάμεϑα, ὅτῳ τρόπῳ ἥκιστ 
ἂν αὐτῶν ὑπακουσύμεϑα, οΧΡΙϊοΔ 5. 6. ἀαρ] οὶ δἐγασέαγα 
γα Όὶ ὑπακούειν. ΟΕ, ΜΓ [ἢ. Οτ. Ρ. 464, Βδιγποίινδ σϑη εν] 
εἰ ἀδιἶνι 4}16 γαϊΐομθ ἱπηοία ΕὟγ τὸ. ΠΠενόντων ἡμῶν, 
ξύμμαχον γίγνεται, ὑποχωρήσασι δὲ, καίπερ χαλεπὸν ὃν, 

εὔπορον ἔσται. (ἀδηἶνι5 5] ΟΟἰ. ὁχ δαίθοθ, γόροϑίδη- 

ἄὰ8 ἴῃ νευθὶς 1, το. ἀϊ᾽, ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν, 

ὀνόματι σπονδαὶ ἔσονται ------- δι ρμοβμοιρῆν που ἀξιύχφεῳ δυ- 
νόμει ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν οἵ ἐχϑροὶ πονήσονται, αἱ- 
οαη6 δε οαξε Ό α1 πὶ ΘΟτ δ αὐπαί αν, ΤΡ ΘΘΙΘ ἢ 15811}}} σα-- 

ὨΪΕΓΝῚ Δ ὈΞΟ αἴ ᾿γῸ δοοιβα. 1} 18 ΒΑΡΈΟΙΡΙΟΥ 1 Ρο5111. ΒυῚ1- 

τὰ 118. αὖ πῸ}}Π5 ΟΥΠΏΙΠΟ δοοιαϑαΐν5 ἀ8ι 1. ΤΥ, 50. 
δ ᾿ " δ τς 2... 1 Ὰ γ ΄ ρ . 
Ἡμῶν γὰρ καὶ υμῶν ταὐτὰ λεγοντῶν, τὸ γε Βλληνικὸν 
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ἴστε; ὅτι, ὑποδεέστερον ὃν, τὼ μέγιστα τιμήσει. Υ, 5. Προς- 
βαλόντων τῶν ᾿Αϑηναίων ἠμύνοντο. Νξο 1Ρ1 δροτηϊ-- 

ἐὰν δ βερποίασα,, ὩΡῚ ΟἿ» ΘΟΠΟα 5.181 σΘΉἑ Εν ΟΥ̓ πὶ ἱΠρσΤἃ- 
ἐμ9 ΒοΠῈ5 οὐὔἰαίαγ. ΠΥ, 50. Καὶ προςπεσόντες τρέπουσιν. ἅμα 

μὲν μάχῃ αἰφνιδίω, ἅμα δὲ, τοῖς ᾿Α4ϑηναίοις τῶν πυλῶν 

ἀνοιγομένων φοβηϑέντων. 8080]. ἀντὶ τοῦ φοβηϑέν- 

τας. Ἰοιίδ ῬΓῸ 800 ]1601 δοοιαϑαῖϊνο Ῥοπίΐαν σθηϊίντιδ. 
ΙΗ, 90. ᾿Ετειχίζετο οὖν οὕτω ξὺν τῷ πρότερον πρὸς ἤπειρον 

ὑπάρχοντι τείχει, ὥςτε, καϑεξομένων --- ἀνθρώπων ὀλί- 
γων, ἄρχειν τοῦ --- ἔςπλουι Τοῖμ 6 Τᾳ τἰ ἀσοιδαίνη5 δὲ 

1ρ56 ἰερϑίῃν. Π, 8. Ἢ δὲ εὐνοια παρὰ πολὺ ἐπήει (νε} 
ἐποίεν νἱὰ. ποΐ.) τῶν ἀνθρώπον μᾶλλον ἐς τοὺς “αχεδαιμο- 

νίους, ἄλλως τε καὶ προειπόντων (ΡΓῸ προειπόντας), 

ῦτε τὴν “Ελλάδα ἐλευϑεροῦσιν. ΟΕ, 538. ΝΠ], 48. 11, γὩ. 
ΙΝ, 8. (Ὁὶ κατειλημμένου πε} 1158 ἴῃ ΠΟΘ χωρίον 4 πτη ἴῃ 

σῖτος ησπαάναὶ,) ΤΙ πὰ τι] 4}Π1 σϑη εἶν} ΑΡΒΟ 111 ἀοσθα πηΐ, 
ὡξ ΠΙ, 22, Προςέμιξαν τῷ τείχει τῶν πολεμίων λαϑύντες τοὺς 

φύλακας, ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μὲν οὐ προϊδύντων αὐτῶν, 

ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ προςιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ 

ἀνέμου οὐ κατακουσάντων. Ηϊπο 8 ΒΡΙΟΔΙῚ Πἰσϑὲ, απ 

οἸϊπι Ἰεοίαμι οἷ: ΥἹ, χ2. ὕθὶ αππι να]ρὸ οχμὶθοαίαγ, 

Καὶ ταῦτα ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιον ἐνθάδε εἶναι ἀναλοῦν, καὶ μὴ 
ὑπὲρ ἀνδρῶν φυγάδων τῶνδε ἐπικουρίας δεομένων, οἷς τό τε 
ψεύσασθαι καλῶς, χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὐ - 

τοὺς λόγους μόνον παρασχομένους, ἢ κατορϑώσαν. 
τας, χάριν μὴ ἀξίαν εἰδέναι, ἢ πταίσαντάς που, τοὺς φί- 

λους ξυναπολέσαν (σοαα. πι85. οἱ εὐἰά, ξυναπολέσϑαι; νἱάο 
᾿ηξγα δ ψευ θογΏγα σθῃθυ]θ5). Αὐρ. ἢερ. (6.) Η. γιμπ. 
βαρρεάϊίδηϊ αὐτῶν φτο αὐτούς, αὐποά ἀμοῖξ δά 5οὺ1- 

Ρίανδι αὐτῶν παρασχομένων. ῬεΡρίπη5 Δα 4]. ἘΠ 
αἰ ἰφοαδη115 46 ᾿Π ΘΥΒΙ 008. ἰηἶγα ἰκϑρίμῃθας ὨΘΏΠΆΠ] Βπο 

τοίαϊονιιπὲ νεῦρα 1,. 1. ᾿Εκ δὲ τεκμηρίων, ὧν ἐπὶ μιριθότα. 

τον σχοποῦντί μοι πιστῶσαι ξυμβαίνει, αὶ] ἰδπιδη. ὧν το) ρτὸ 

οἷς Ῥοβίξαιμ, 8646. σοροϊεηάατ ἐξ. Ὑιά. Θομαθῦ, κα Ὀίοι. 

Παϊίοδιη. Ὁ. 526. Τα ὙΠ|Ι, 46. Βασιλεῖ ἐξεῖναι ἐπὶ τοὺς 



725 Η.. ὈΚΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΘΥΘΙΌΙΘ, 

αὐτοῦ (πᾶπι 114 οΟρί(ϊπι: οοἄϊοεβ, εὲ νυ! ραίαπι αὐτούς 86 Π5 
Ρἴαμδ οαγθί) λυπηροὺς τοὺς ἑτέρους ἐπάγειν νοΥΡᾶ οὗ λυπηροί, 
αἱ οὗ ἐχϑοοί, οἱ πολέμιοι δ Ρϑἰδηξ ιν! βἰναοΐαγαγα δαάβοῖνε-- 

γχαπί. Σφὼῶν πείϑεσϑαν 11, γϑ. π1}}}} Βαρεὶ Φυδιταξοηϊ5. 

ιά. 101 Βαπογ. ϑομπείάου. [6χ. Ον. 5. ἢ. τ. εἰ Μαίῃ. αν. 

Ῥ. 464. Πρέπον δυΐεῃ! αἀυδπαααμπι τὰ αυϊρθαθάδιμ ἰοοἱ5 

αὔὐδο Ἰἰοθὲ οαπὶ ρθη νο οοπἰρεγα (δι ἢ. Θν, Ὁ. δ18. 

ποῖ.) ἰδπιθα πο 14 ἀϊοίατα 1π ἘΠ πον ἀϊ486. Νάὰπὰ απ 

ἀπ ῖ ἸΙοσα ργοΐενι ἜΠοιπδ8, Μίδας. ΠῚ, 59., “δὸς πρέπον 

ὑμῶν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγειν, πὶ 60 ἡ ππη ΟἸΏΠ65 01 ἡμῖν 
ΟΧΒΙΡδαηΐ, συδτη Δ 5. 10 ὙΠ ΠΟ5 πὶ σοι σϑυ ᾿πΟῸ] 1556 

ἐχ᾿ϑυ πη η 485 651. ΨΩ. οἰτι8 ἔπ ρρ. ΜΙ νϑῦὸ σογξέρτεγν 

αοοιϑαξοι ἰοοιίγγα οὐέίπονθ ἂν ιϊυδηϊαν, τὸ 1 ΘΧΘΙΩΡ 5 ἃ 

Βαποῖο 1. 1. Ρ.. 27. σου οὐ ϑ 5, 101 σϑηϊ νας δὲ ραΓ- 

ἐεην τοὶ ᾿ηηίοαὶ, (ὑποψίας ἀφελεῖν, ξυναίρεσϑαι κινδύνου, 

τῆς γῆς τέμνειν) ἀτιῖ οαμδαιι (Μαῖιης; αν. αν. ρΡ. ἀδὃ. 54.). 

Τὰ ν δουρὶ δαΐοπὶ Τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς --- λέγου- 

σι ἵ, 68. ρσομ!τνὰ8 ροπαάθὶ οχ ἰοία ἔογυηαα ὡς λέγουσι, 

τάθπι δἰ σηϊ ἤσαπῖρ απο τὸ λέγειν, Βασα βθσὰδ αἴαθ δρπὰ 
Χοπορμοηίοηι Ογνορ. Ὗ, 2, 18, ᾿Ενενύησε δὲ αὐτῶν καὶ 
ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα εἰ ἰπ γε ὶ5 101 ἃ Θοηποιάθνο 

ΔΡροβιεἶ8. «“Πόγου τελευτᾷν δυΐεμι ΠῚ, δ9. (οἴ. ΠῚ, 104.) 

ἀϊοΐαπι αἱ λήγειν 5. παύεσϑαι λόγους Ἡΐϊηο δἐϊαπι βίου τέλευ- 
τῶν 5ονῖρ50 Χοπορὶ. ὔυτορ. ὙΠ, σ, 17.5. 1π 40 ἔαϑῖγα 
Βεαογεὶ ϑομποίάεγιβ. ΑἸπιπὶ Ἰοσαπι, 6 σοπἐπιβίοθο ἀπ ρ11- 

οἶα. δἰγποίαγαθ δχρἢ σδηήμπι, ν]84 6 880 Πηθιη ἀδίϊνι. 19)6- 

πΙ4 86 ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυς ἐλευϑερίαν τῆς ἀπὸ τῶν ᾽4ϑη- 

ναίων ὑπούλου εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες ΄αἱ ἐς ΤΗπογαἶάε 

αἴΐουι εἰ ἤαηο σεη ναὶ ῬΓῸ δοσαβαῖνο μοβιί πη σσπέθη- 

ἀϊι, Πιοπγυϑια8, ἀερεραί, δηΐθεσπδπι ΓΒαον ἀΙ46πὶ ταρτα- 

Ἠεηάεγεῖ, οοα 668 ᾿πϑρίοουο, 1 αα 5 ροϑέγοημα 816 βου} 

ρία ἰηνεηϊϑϑεῖ τὴν ἀπὸ τῶν 48. ὕπουλον αὐτονομίαν οὐ προτι- 

ψήσαντες ὙΠῚ, δά. 
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Τὶ ᾿ 1».:.ὁ τ νοῦ σρίηρ, 

᾿Παξίνυτη ῬΤῸ που] ηδίῖνο αἰοίῃ πΊ ΒΟ  αϑἴα δὲ Ὁ]6ν1- 
απ Ἰηϊονργεῖεβ π|8]6 810] ν]51] δι ΐὶ ἰηγ θη 8586 ἔν, οὗ. Σα- 

φῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν, μὴ ἀποῦσιν ἐς τῆς Βοιωτῶν γῆς" 

(οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐκείνων ἔτι εἶναι, ἐν ἡ δὲ δορὶ ἐκτήσαντο ") ἀλλὰ 

κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκροὺς σπένδουσιν ἀναιρεῖσϑαι. Οἴιδ8 
οοηΐγα ἱπάοϊθπι αναθοὰθ ἰἰηστδα 86 1η 16 }]εχὶὶ νο]ραίτϑ 

Ἐπίουργεβ:  , απθ απεέοτα τι οὗ αγεξ διιέγγν σατο θαέογο7, 

ἐἰ11855 (απαϑὶ σφίσιν που 5ἰσηϊῆοθι .) ,,ἀὐἰδοίαγαγο, 86 ποῖ 

Το 8διΓ08 δα βοέθέογιιηι αΡΤῸ3 86 ΘΠ 770 7071 αἸγιρἐϊτι8. ἦγ: 

ἐἰίογιευ 5 7Ὸ 6586, 8εα ἴπ δο, ημδηι αΥΓΠτ5. φιια δ, δϑογιες 

δε ἑατιδ δας ραΐγίϊδ ἐπϑέϊέμεϊβ ἐαοέϊδ ἱπαιιοῖΐδ δμογιεῦ 

εαὐανεγα γτεείρεγα ἰϊοοτεί.“Κς. ονᾶτη Πουθμ Ἐχρ]ϊοδίϊος 
πθμ, αἰΐεσαπὶ οχ ἀπμαῦι5, α411ι88 ῬΤΟΡρΟϑιυΐ, ἴῃ ποῖϑ ἰ81λ 

ἀφ" Βασθυ. ἘἈδοιΐα5. Ηϊο σοτμηπηθιπονυδηΐαν ψορθὰ ΠΥ, οὗ. 

Τῷ δὲ Ἱπποκράτει ὄντι περὶ τὸ Δήλιον, ὡς αὐτῷ ἠγγέλϑη, ὅτι 

Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέμπει ἐς τὸ στράτευμα, ουϊπ5 δἰΓ ποία Γ88 
ΟΥ̓ΡΟ ΡΡΟρΥΘ ᾿πάθ Ἔχ]! οαπεία οδὶ, ααοά ἀπρ]εχ Ἰοαπθπ αὶ 

βοπβ: τοῦ Ιπποκράτει ὡς ἠγγέλϑη, εἴ ὁ “᾿Ιπποκράτης, ὡς αὐ- 
τῷ ἠγγέλθη, τουϊ ποία οϑὲ; ααοά δὶ ἔδοία πη, ργοπο- 
ΒΘ αὐτοῦ Θ΄ Θ πίον δα ρου μια νἀ ἀθίαν, Ημο ἴᾶτα ροτ- 

Ἐποηξ ψεῦρα 1, υτ4. ΨΙ, 8.. διρτγα ἴπ ποὺ οαρὶίος ργο]αΐδ. 

Ἐκίδπι ἴὰ Χοπορη. Ονὐτορ. ΠΥ, 5, 19. που ργυθποπΊθῃ 1Π- 

ΟἸοο δϑῖ, τυ ϊδίϑηη 6856 δίγ οί σϑη, ἰἀδθοαιθ τηαΐθ ἃ 

Βομπείάθγο ἀεϊοίαμι. 4. 10᾽ ποῖ, 6 Ῥ] εομαϑηηο ΡῬΓΌΟΠΟΙη. 
αὐτός ογαπῖηο οἴ, ΠΚ. δα. ΤΉπο. ὙΠ, 4. Υοῖδκ. ἀδ ΡΙθοη. 

Ῥ- 71. 54. εἰ. Ρ. 77. Μαῖῃ. ρ. 645. ϑαροτγαδὶ ἰοοῦβ 4]1-- 
αδπΐο αἰ βηρι Ποῦ 1, 56. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ τοῖς τὰ 
ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκαστον τῷδ᾽ ἂν μὴ προέσϑαι ἡμᾶς μάϑοιτε. 

ὍΡΙ βομο]αβία ρυϊ πηι ἀϊοὶς, λείπεν τὸ λέγομεν; 5ε4 Ποα 
ψϑεθα πὴ ὉΡῚ 18. ΟΥΩΙ Πα, αὐ 5 8] νΌτ ἴπ46 τεραΐαν 
(φμοὰ ποη ἢὲ πἴδὶ ἀρὰ ροεδῖα8 νεὶ ἴῃ οτγδίίομια οομοὶίδ-- 

ἘΟΓΘ)., ΠΟΙΉΘ 1π δοσιβϑαῖϊνο δππιηοὶθ αν» θα ἀμοθι5 

τ 0418: δαϊ ἴῃ σοταροἸ αἰΐοπθ, ἈΡῚ ῬΓΟμομ 6 η σέ οὶ νο- 
«ΑθῸ 15. οἱ δα μδογοπὶῖθὰ8 εχ ΟὨλ͵550 λέγω Ἰπἰεν ται ροπάεξ 
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(οἴ, δοιιαοῖ. δἋ Παρ. Ῥοδ. Ρ. 628: Μαί. τσ, ρ. δ88.): 
δὰϊ ἴῃ ΔΡροϑβιιίοηθ δ [111 ΘΑ ΒΏ,Η, 81 σοῦ απ δὲ οα πὶ ἢ οΟ 

οἵ ομ δοσιιβαῖνο ΘΟὨΙΒΗΡῚ ροίδβε, αὐ ὅόορη. Απεὶξ. 8δι1. 

εα. Εν, ταϊη. Ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας, πατρὸς 

ἐριπόλιστον οἶκτον, ὉΔῚ νἱά. ποῖ. Ἐν, οἱ Ηδτι.), ν6] εἰϊὰπι 
ΠΟΙΊΕΗ 1 ΔρΡΡΟΒι Ομ 6 Ροβιἑαπ] 86] αἰϑηι νόοοπὶ γεϊαίμ τα 
οϑι. 4υδ οἂἱ Θχρ]Π]οα μα 8 ργορυῖα Τηϑανῦντξ (πὲ ΑΕ50}}. 

Αρϑπηι. την, Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων, φρου- 

ρῶς ἐτείας μῆκος, αὐὶ μῆκος ροεία αἸκιῖ ᾿πἀποῖα5. βοουδαι!νο 

ἀπαλλαγήν. Ῥενρὶς ἀείποορβ βομο]αβία,, ἢ δοτικὴ ἀντὶ εὐ- 

ϑείας, ἵν ἥ, μάϑοιτε ὧν οἵ τε ξύμπαντες καὶ καϑ' ἕκαστον. Ου88 

χαῖϊο 81 νεσὰ δϑϑεῖ, βίαι πθπ 1 21, ΒΟΓΙΡΊΟΓΘΠΙ ρυΙ πα χα 61- 
οεγθ νου αἶβ88 βραχυτάτῳ δ᾽ ὧν κεφαλαίῳ, τοῖς τε ξύμπασι -- 

μὴ προέσϑαι ἡμᾶς δέον ἀποδείξαιμεν, 564 ἀοίπάα Ργὸ Π]5 μά- 

ϑοιτε 80Ὁ1ρ51588. ΝΟ ἰδπιθα δατ θη) 864 10} Π8η6 ἰπίοι- 

Ῥγειδ ποθι , 8664. νϑυθα τοῖς ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκαστον σι 

γβοθηϊουι θα8. ἱπίεγρυοίίθιιβ ργὸ πϑαῖνο μᾶρθο, 864 ῃθὰ 

οὔ Οτεαιηῖο οἵ Οοίν!εραγο πἰϑ!ίσο ἐν, πο πθαὰθ 

οχαἑε ροίοναὶ πθὸ αἀάτίπτη βθηϊθπίίδι ἸΠοηθατα Θσονοῖ, 

βεἃ ἀαιίνμ ΡῈῚ ποβίραιη ἐγ (,,επ ἔπῦχον ἤπϑοστ 

ων: αἴ168 τωϊὰ τεαί65, δγονῖδδίγια 817), ΟΥ̓ΆΤΙΣΩ ο. 88. 
φωΐία οοπιρίθοίθη8 4) ΘΧΡΊΪοο δίας Ἠϑοίεηυβ Ῥσὸ βϑηὶ- 

ἀϊνοὸ ροβιίαμα Ραΐο. 

ΟὟΥἱ πιϑὰ5. ἀδεϊν!, πα θη Ρυῖπηο δἀϑρθοία ΡΥῸ βϑηλῖνο 

ἀϊοΐσ αν οὐθ 88, ἱπΊρ 18. [ἈΠ] 18} 15 οϑὺ Ἑον ἀ141,, ἴὰ 

δἰ πιο! πέδη 1οοἰ5 ---τ παῖ ἀθνθηϊξ Π ΠΟ ποδίγϑ αἀἸ5ρ8-- 

ἰαϊϊο διὰ πᾶποὸ ἀ4Ι864 15: {ΟΠ 6) -- ἀδον 5. ν 6} 84 νϑυθοτα τ- 

ξευθπα8, ν 6], δἱ δά βυυρϑίδη να ροριϊποὶ, πππὸ ααὶ οοτρ-- 

γγιοαζιιτη., ποϑι σα ἐδ, δἰριῆοαῖ, ἤσπο αιιοα δα δίαμι}- 

σψαμ βἰυποίαγαιη Δα Π ΘΟ νῚ δ νυ θὶ, ἀπάθ ἀδγιναΐατα δϑἷ, 

Δβϑα πη ρ 51, Ῥοβ 8. δϑὲ. Οἵ. Μδί. 1. }, Ρ. 525. 844. ἀθ 

Τιαϊῖηῖ5 ΒΘ Β 116. Ρ. 476... οἱ ααπιηι 6 ῬγΌ886 οΓαἰλοἿ8 80}}- 

Ρίουθυ5 ὙῬδοϊία8. ρο ϊβδιπγαμλ ἤθο ἀϊσεμϊ ᾿Θη 8. βθοαίτι8 

811, δἔϊατα Αἰ μποπάθατα νοὶ. ΠΠ. ἴαβο, 2. ρ8ρ. 274.84η4. Αά ρι1-- 

ται σΘη5 μογμθυῦ μέ ΗΠ. 98, Μέχρι μὲν οὖν οἵ το- 
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ξόται εἶχον τὰ βίλη αὐτοῖς. ἘῚ ᾿ἴὰ βδερ᾿βϑίπη8 αὐτοῖς 16651- 
τὰν, αυοᾶ ποπηπηηαδτα ἔεγα γεθυμάδγθ νἱἰάοίατ. ΟΥ, Ὁυκ. 
δὰ ὙΠν τ9. 59. εἰ, δὲ εἰΐαπι 46. 8: πλ}}} δι ΡΓΟΠΟΙΠΪῺ 8 

σφίσι ταομπίϊαγα, ὙΠΙ, 106, Νοὺ ἰαπιθπ ππῸ γΘίθυυὶ ρο- 
ἰεϑὲ ἰοσιβ 1, 25., ἴπ 400 αὐτοί βου! θε πα τπὶ 6586 ΟΠ 
4116, βομοϊ δία δὲ αἰίψαοι οοάϊοιθα8 πηαχίπια ἀοσεπῖ 
φορὰ οἱ ̓Αϑηναῖοι --- ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσι. ὙΜεγάμα 

γοοῖθ πιϑιπόγαγα ἰἰοεῖ ὙΠ|Ι, “4. Εἰργομένοις οὖν αὐὖ- 
τοῖς τῆς ϑαλάσσης καὶ κατὰ γῆν πορϑουμένοις ἐνεχείρη- 
σάν τινες πρὸς ᾿Αϑηναίους ἀγαγεῖν τὴν πόλιν, ἴῃ 4.}}}18 πηα!θ 

(οἵ. Μδί. αν. ρΡ. 523.) δεῖν απ Ῥγὸ σϑηϊνο ΔΡβοϊαίο ρο- 

δἰἴαια ἀϊοππὶ, δ 1, 6. “Καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν 

εὐδαιμόνων --- οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνας --- λινοῦς ἐπαύ- 
σαντὸ φοροῦντες. ϑεα 4«Ἰ10 βεηδὰ ᾿ἰθριίαν Γ΄, 56. Τοῖς 

δ᾽ ᾿Αϑηναίοις τότε τὴν παραϑαλάσσιον δῃοῦσι τὰ πολλὰ ἡσύχα-᾿ 
σαν, ὡς καϑ' ἑκάστην φρουρὰν γίγνοιτό τις ἀπύβασις, ταδὶ 

οοπιηταῖα ἀο] οίο ἀαἰΐντιβ ἱαπσεηι5 οὐ γίγνοιτο. ΑἸτογ 8 
ξεπενῖὶθ ϑαπ μδεο. 11, “4. ᾿Εσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς 

νεχροῖς. 1, 5. Ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων 
κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσϑεν ἐστε τρο- 
φῆς. Νόοη αἰϊιοι Πειποβίμθη, ΟἸγηίῃ. 11, ρΡ. 54. Ἀεῖ5Κ. 
Φίλιππον δ᾽ ἐᾷν πόλεις ᾿ Ελληνίδας ἀνδραποδίζεσϑαι δ ἀπορίαν 

ἐφοδίων τοῖς στρατευομένοις. Ααά. ΤΠας. ἸΥ͂, 6. εὲ 
ὙΠΙ, 57. Ἐχ ἐευῖϊο ρόπογο ϑαπὶ ὟΙ, ὅ7γ. 'ξῶς εἶδόν τινα 
τῶν ξυνωμοτῶν, σφίσι διαλεγόμενον οἰκείως τῷ “Ιππίᾳ, αὶ 

Β δἰ νυ ὁ ξυνωμότης δαἀϊοοῖϊν! ν 6] ρϑγΈοΙριὶ ξυνομω- 

μοκότων βινποίαγατα ᾿πάεϊξ. 1, 122. ᾿Επιτειχισμὸς τῇ χώρα. 
Υ, δ. ᾿Ἔν τῇ ̓ Ιταλίᾳ τισὶ πόλεσιν ἐχρημάτισε περὶ φιλίας τοῖς 

᾿Αϑηναίοις (.-.. 6. περὶ τοῦ φίλους εἶναν, φιλίαν ποιεῖσϑαε 
9. συντίϑεσϑαι τοῖς 4ϑην.). Ὗ, 55. “Ὑπώπτευον ἀλλήλους κα- 

τὰ τὴν τῶν χωρίων ἀλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. Δαά. Πυκ. δἃ 
Υ, 46. ΝΗ, “τ. δίερῃ. ἀδ )1οη, ᾿πτἰαΐ. Ἑ παογ ἀ. Ῥογβοι. 

δα Επχὶρ. Ρ. 516. εἰ 41ο9 ῥγδοίθυ. μοϑ ἰαπιάαὶ Μία, Οἵἦ. 

Ῥ. δ36. , 
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ΑἸΕΙ Ἰοοῖς ἴθ φαΐρα5. Βαιθα8. ἢἢ ΡΏΠΟΙορία ΤΉμον ἀϊ- 

. ὅεο --- Ῥαλ] πα ἀδέϊναπι ρ.Ὸ σϑαλνο ν εἰ οὐαὶ ῬΓῸ. δοο- 

βαϊΐνο αἰοίαιη. ρα ϊαῖν, δαΐ ΡΟΣ 8118. ΡΙαπηὶ δ ῦν ἀξ ααστν 

ϑαυμάξω τῇ ἀποκλείσει, εἴ, αισα ἀαἰάθπι γᾶν, βθὰ εχ 

εαάεπι ἰαπιθα ἀηαϊοσία Ἐχρ]Π]οδηπηὶ εϑὲ, ὀλοφυρϑεὶς τοῖς 
μακοῖς Ἰορίταν (οἵ, δι, αν. ρΡ. 546... 54.) : ἀὐλ τη416 πὰς 

χοίεναηΐαν, αὐ ἀασ πὶ περιέσεσϑαι τῷ βουλεύματι ρ᾽Ὸ περ. τοῦ 

βουλεύματος Ροδιίαπι ἔορίαν,, απ απ 144, (πὸ ϑαρεγα- 

χηῖ15 ΔΙ 61. ἀδἰϊνο οᾶϑι οδθυαίαν. πὴ ΕΥ̓, 124. ὀλί- 

γῷ, 46 4ὺο αιοιυίίαν ΗΘ] λϑμη18, πυἰδηάαιη ἴα ὀλίγου, 

Ραγιίπι οἱ Ἰοοατα Ῥυιβοῖϑηϊ, 1. ΧΥ ΤΙ. Ρ. 292. δα. ἃ. 1τδ:δ, 

6. Ρ. 791. ὁ. Β88. ἃ. 1545. (ημϑπαι Ἰοοιπι ἷο ἃν οἀϊον 5 
Ῥγουβὰ8 περ] θοίππι αὦ ἯΙ, 35. ἰἴὰ ῥροῖα} Ῥα886, ᾿ξ π6- 

βοιτοῖ, 41Ὸὺ τίου τ8. 0ὁ5561)., ραγάμη. οὐ θ8ητπα Ἰοαπθηαὶ 
(Ὀυκ. δὰ ὙΠ], 85. Ὑιξ. Ρ. χ1Ὁ. δι}. αν. Ρ. 457.) Νε- 

486 τϑοῖθ ἃ ϑίοηγϑίο Ρ. ὅοο. γερυθιιθμάϊν Γμπογαϊ 69, 
ηποα βουρβὶῦ τῷ πλήϑει καταπλαγέντες ΕἾ, τὸ, ΟΥΥ, 65, 
ὙΙ, 84. Νδηι καταπλήττεσϑαι εἰ ἐκπλήττεσϑαι απ πατιᾶτη ΟΧ 
Δα δ]ορία νευθὶ φοβεῖσϑαι πὶ ἀοσιδαίνο ᾿ὰηρὶ ροϑϑαπὲ (οἵ, 

ΝΜ, το. ΥἹ, 55.:), ἰδίπθ δἰϊατὰ απαίθηϊι8. ραθδίνα βαηΐ, 

Ῥεγίθγγεβενὶ, βιναοιθχατη ὑπό τινος οἱ Ῥτὸ ἰοο 4«διἰν] δίχι- 

οἴπσαπι δανηἰ παῖ. ΟἿ, δίανζ. Τ.ἐχ. Χοπορ]ι. 8. ἐκσυλήττειν. 
(ΝΟ Ἰρίίαν ρίαν νονὰ ἐπ Ἰοα Π15 46 Βαι πη }5 αἰ Χ}ῖ 

Ου. δ. 125. 2. ἀπηοῖ, 1.) Βαρογογαμι νουρθὰ τῆς ἵππου τὴν 
ὠφέλειαν τῇ τάξει ἀφελέσϑαι ὙΠ, δ... ἴῃ. «αἱ 8 ἀφαιρεῖσθαι 
αἰ δον πι ἀφαιρεῖν ἀρὰ Χοπορ. (ν16. Μία. , αν, Ρ. ὅ8δ1᾽,) 
οομοδιταοΐαηι οϑὲς τοῖς «ἐνδοῦσιν. ἀνθησσᾶσϑαι 17. 19., 1. 

αυϊδιι58, αἱ Π|, ὅδ. ἥπ., ἡσσᾶσϑαι βἰν ποία απ). ΨΘΡΘΟΥΤΠΑ 
ἐνδιδόναι, εἴκειν, ὑπείκειν, νικᾶσθαι τπ΄ τ ααθιπϑ πο 
νἱοἰϑϑίμ νικᾶσϑαν πο απ ϑῖα σαν 5ΘΏ ἶνῸ δέχ αϊίαν (ν16. 

ψαίΐοκοα, ἀ Ηϊρροϊ. ρΡ. 210. 54.})5 δηίψαμα μετέχειν τῇ οἰκή- 
σει 11, χ6., απο, 1181] 415 1. 118 ᾿ϑα]θδοθπάμπι ρα ἰδὲ, απ 6 

ἃ Μδι}, αν. ρ. 485. ἀοία βαπὲ, ἀμ πὶ ΘΧΡ οα 6 ΠΟ Ρο8-- 

Βα π185. Βονοοσδηάαμ εἰϊατα 6χ ἢ 0118 αγαὶ ΠῚ, δ9. Φεί- 

σασϑαι καὶ ἐπικλασϑῆναν τῇ γνώμῃ οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας. 
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ὍΡι φασι ἰδτ ἃ ὈΓΘβ μα 5 δά λαβόντας ΒΌΡΡΙΘΙΙ ψο] 1586 

αὐτόν, οἱ μαδὸ ὀρροϑβιι (ο. ]Θρενπδ:  ΟἿο γείογαϊαν αὐὖ- 

τόν, ὩΟΘῊ 586 ΠΟΥ, 81 οἶκτον ψοΪὲ 116 ΠΠ|ρ]. 8664 οἱ 
μος μἰ81}: οἴχτω σώφρονι, λαβύντας τὸν οἶκτον. ““ ἴϑμαδ εἰ 
ἀρραγεὶ ἱρποίι μι ἔμ 556, αγάθοοϑ ΡιῸ φείσασϑαι οἴκτῳ ν οἱ 
φείσασθαι οἶκτον λαβύντας ἀϊσετα Ρο586 φείσασϑαι οἴκτῳ λα- 
βόντας. ϑορὶι. ΕἸεεῖν. ν. 47. ἄγγελλε ὅρκῳ προςρτιϑείς. 
ΟΥὮ Ενέαγα!. δὰ περ. ν. 25. οἄ, υγ. οἱ η05 δὶ Χϑῆορῃ. 

Οντορ. Π, 5,.17. ΝὟῚ,.ι, 4άο. Νεαὰο Βΐπο δἰΐθμα νεῦρα 

ΤΠυο. , 15. ᾿Επιϑυμία τῶν ἀνδρῶν κομίσασϑαι. ΡὈΡΪαΐ. 

Οὐοη. τ4. Οὐδ᾽ ἐπεϑυμία σε ἄλλης πύλεως οὐδ᾽ ἄλλων νόμων 

ἔλαβεν εἰδέναι. Ογτορ. , 2. 31. Οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφα- 

λεστέραν οὐδὲ μίαν πορείαν ἡμῖν τῆς πρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα πο- 

ρείας ἱέναι. 1, 6, ὅ5. Σὺν τοιούτω ἔϑει ἐϑισϑέντες, υἱ] 
να. ποί. 

(αν. ΧΙ, «0) ““εομδεαΐἑνὲ ἀδυβ ῬΊῸ 4}118 οδδβίθιιβ, 

 “ οοτιδαΐξίνισνε, ατιὶ Ὁ] λο Ιοοο δα υτασ, πογιϊιαΐρε 
“, ᾿ στιλ Α , ᾿ ι κ᾿ ἤ 

ἐπϑέαιν 6588 τποηδιΐ 1Π, 26. Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πό- 

λεμον μὴ γένηταί τε πολὺς. καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεϑα, ἀφ- 
΄ ᾿ ᾽ν ᾿ 2. κο δ υ 80 ΄ Δ᾽ «δον, ὁ 

κείτω μὲν υμῖν καὶ ἐκεῖνα,, ἐν οἷς ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα 

ὀὐκ ὀρϑῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον. 564 πο Ἰοσυμα τϑοῖο ἐχ- 
Ρ ϊσαῖι Μαε. αν, }. δδθ. ποῖ, τ, ᾿Γαοοῖπὰβ βἰγποίιχας, 

,ὔ ᾿ ἂν, ᾽Ὶ -» ϊ 

4 8}68. δὲ οἶδά σε, οἷος εἶ. --- ὃν ἄρτι κίνδυνον ἐκεῖϑεν προ- 
εἴπον, οὐκ ἂν διὰ μαχροῦ ὑμῖν ἐπιπέσοι. ἰἴοτα τίνα οἴεσϑε ἦν 

»Ἤ} α 8 κ᾿ Δ, » κ -" » 

τινα οὔ. θεὰ ὙΠ], 898, Τροφὴν δὲ ταῖς ναυσὶ ταῖς νῦν πα- 
ρούσαις Τισσαφέρνην παρέχειν κατὰ τὼ ξυγκείμενα, μέχρι ἂν α 

. ψῇες α βασιλέως ἔλϑωσι. Δακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμ- 

μάχους, ἐπὴν αἵ βασιλέως νῆες ἀφίκωνται, τὰς ξαυτῶν ναῦς 

ἦν βούλωνται τρέφειν, ἐφ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι, ϑου)ρίον Ἰηϊἶο νο- 
1.1: σομ παρ 6 δἰ οἰ ΌΓΑτη, 48 ἴὰ ῥχϊοσὶ τθῦργο 885 7 

Θ5ι, 866 ροβίϑα δὶ δἰΐϑυω ἰγαη 511. ἐς 
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Οὐὰπι δαΐοπι Οὐδθοὶ ἐμ έγτένο δίκην τὲ, πὲ σι ηϊ-- 

ἐΐριι5 νεῖ ἀαέΐνιι5 ργαεοθαϊέ, ἀοοιδαξίνην ραγ  οιριοΓιία 

ῬΟββιΐ ἀεἰϊιέρ ον (δίαιι, αὖον Ρ. 771.}., οἴαπη παθο βᾶθρ6 

δηηοίαν δ Ρἰδοι βοΠο]188115.. δῖ 1, άο. “Ορῶ δὲ καὶ νῦν 
ὅμοια καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα. μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπει- 
ϑομένους ὑμῶν δικαιῶ, τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἣν ἄρα τι καὶ σφαλ- 

λώμεϑα, βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποὶ- 

εἴσϑαν 80] 10]]ἀϑῖα 80} 1011, Ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας ἀντὶ τοῦ ἢ 
μηδὲ κατορϑούντων. ὅδ 1, 62. φυδηαίύδθηι ρει 86 θ6πὸ 16- 

δι: Ἦν ἡ γνώμη τοῦ ᾿“Αριστέως, τὸ μὲν μεϑ᾽ ξαυτοῦ στρατό: 

πεδον ἔχοντα ἐν τῷ ἰσϑιῶ ἐπιτηρεῖν τοὺς ᾿ϑηναίους,. ἰατα θα 

4ααι (ἰλ85. ΔῸρ. οὐ 4}}} σοά!οο5 ἔχοντε δα θθαπὲ, ξογίδϑ: 

515 οο αἰ 150] 6} 1115. Ρυ ΘΟ αι ΘΠ πὶ, ΠΆΏΠῚ τοῦ ᾿Αριστέως 

Αἴ} ΘῈ μβα 5] Ποδὶ τῷ “ἠριστεῖ. ΕΧΕΠΙρΙα δοομδα εν 416-- 
ἀἶϊνο δα ]θοι] παρεῖ ΠΤ) 0Κ. δά, ΤΥ̓,..2. 80. Εἰ ὙΠ, δχγὶς οἱ [δὶς 

εἰἴδηι πάσχοντας ΘΧΡΙΙοαηάρηι],.Χ.. (Ἕπᾶτθ παμπα βρεν- 

δῆτα δαποὶ οοάϊοιιπὶ βουρίατα αὐτοῖς ΡΥῸ αὐτούς ὙΠ], 

ὃ. Καὶ ἔδοξε πρῶτον ἐς Χίον αὐτοῖς πλεῖν ἄρχοντα ἔχοντας 
Χαλκιδέας. Νεοα τππϊίμαι αἰ δεν νεῦρα Π, 56. Καὶ τὸν 

πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμφορον εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦ- 

σαι, ὍὌΡΙ οομίνα βοοαβἴθιπ, ἀϊσοπίθαι, Σχῆμα ἐστιν, ἀντὶ 

τοῦ παντὶ τῷ ὁμίλῳ, τεοῖα αἰδρυίαν! Ὁ ῈΚ. 

ΑἸΠΡΙῚ ἐοέμην εἰ ρωγέθα ἣἦὲ θοάθην οαϑὶ Ῥομπιπΐαν, 
4π6η αταθοαθ Ππρστιδὰδ τισι ἰδ. αἰ] ἀ6 πομι ϑέϊνο ἃρο-- 

θαΐαν, Π]αϑἰνανια8, Π1, 95. Σιτάλκης --- ἐστράτευσεν ἐπὲ 

Περδίκκαν --- δύο ὑποσχέσεις, τὴν μὲν. βουλόμενος ἀναπρᾶξαι, 
τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. ὍΔΙ ργαοροβίιίο διά, 486 ἐπ δα -- 
τοι 5 Δηΐ6 δύο αν. οὐ ἢ 018 χραησθπάα, 86Πο), 

Βα5. ᾿Αντὶ γενικῆς ἡ αἰτιατικὴ, ᾿Αττικῶς. σημείωσαν παρύμοιον 
τὸ 4ύο μὲν σκόπελοι, ὁ μὲν οὐρανόν. , 

ὍΌΙ ἀὐΐθηι “οομδαΐίνος ρματἐϊοϊρίογιη ργὸ ρεπεινδ 
αὐδοϊιέϊς νεἰ ἀαξίνί6 ἀϊοίοθ ραϊαμιϊ, αἸϊαοιίεϑ νεῦθα ποὺ 
τϑοῖθ Ἰπἰ6]Πθχοσαηῖ. [ἃ ΓΝ, τοῦ, Πυνϑανόμενοι ἐν ὀλιγω- 
Θίᾳ ἐποιοῦντο ὡς, ὅταν ἐξέλθωσιν, ἢ οὐχ ὑπομενοῦντας σφᾶς, 

ἢ) ϑαδίωρ ληψύμενοι βία, υἱὐϊ ϑομο]ίαθια θουῖοῖς ἐνήλλακτῳ ἀντὶ 
τοῦ 
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τοῦ οὐχ ὑπομενούντων, ἀοοιιϑαϊίντι8 ὑπομενοῦντας 86. αὐτούς 
Ῥεπάεϊ εχ ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο. Ιπορεϊὰ8 οὔδιαι Ὗ, 7. Οὐ 

βουλόμενος αὐτοὺς διὼ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ χαϑημένους βαρύνεσϑαι, 

ἀναλαβὼν ἦγε Ἰάδηι ΞΟ Πο] δῖα θη! ρθη καϑημένους ΡτῸ κα- 
ϑημένων 5ἰαϊαϊ!, 40 δἰνποίανα ἰαπὶ πη ἰπβοθη8. δἰϊδιαι 
δυθαοῖον ἔστε. ῬΊυνα 66 ιἰ8 νεγθὶβ Ἰηΐτα 81} ῬΑΓΊοΙ- 
Η15 ρυὸ {πῆ Π111ν18 ΡΟ 1115 ἀἸσεπῖαγ. Ασοαβαϊϊνο ρᾶγιϊοὶρὶ], 
τιῦ 6Χ 5111}} ΠΟΙ Αἰ τιδὰῖ Δ πὰ ΟΟ]]Πσὶ ροϊεϑὲ, πὲϊ εἰϊδια 

101 Ἰοθῖ, ΠῚ δα θιθοίθστα ραγιϊοῖὶριὶ οαυῖθ 6 ρᾶγὶθ 168 ἴῃ 

ΘΙ Θοΐο ὈΥΪ ΠΥ ν ΘΓ ὶ γε] ν]οϊϑϑίηι. ΕΥ̓, τι, ᾿Εχκλησίαν 

ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς περὶ τῆς εἰρήνης βουλούσασϑαι ᾿4ϑη- 

ναίους. ΑἸΐψφαο πχοάο μπο οἰϊδη ρου ηδπὶ νϑῦθα μέλλοντας 
πέλαγος περαιώσασϑαι 1, 10... δἱ νἱἀ. ποῖ. Ἀδνογὰ δυίοια 

δοοιιϑαίνιι8 ΡΥ ΟΙρΙϊ Δ] ποἴ168 ρσῸ 4110 οᾶδιι ἸΘσὶ ταν, ἈΡὶ 
Ραυίουϊα. ὡς 111 «αἀαϊῖα 6ϑὲ : αὐ πῦῃο 6 Μαιἢ. ὅτ. Ρ. 890. 
954. οοπδίαἰ 1πΐθ ν᾽ νῖτοβ ἀοοίοβ. Ἐὶ Τ᾿ μπογ 146 ἀπὸ μὰ ρεῖ- 
ἐἰπϑπὶ Ἰοοὶ νὰν] ἰδηΐαιῖ, ὙΠῚ, 66. ᾿Αλλήλοις γὰρ ἅπαντες 

ὑπόπτως προρήεσαν, ὡς μετέχοντά τινα τῶν γιγνομένων Εἰ ΟὟ, 
άρ. Καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγγελιῶν ὡς προαισϑανομένους καὶ μὴ 

ἐπιτρέψοντας (55. ἡμᾶς, αιοά Ὧ6 ἴῃ Πδο βἰυποίαχϑ ΟΠ] 88.111 

ΤΩΡ 8, ν]46 Χομορῃ. Ουγορ. 1, ά, 51.) ἀπαλλάγητε (πια]6ς 
συΐρο ἀπαλλαγῆτε.).. Δαὰ. (οε}}. Αοιί. Μοπδοο. 11. 5. Ρ. 
532. 54., 4υὶ τοῖο ἐπχθμαὶ Ἰοουμι ὙΠ], ὅι. Νοίαπαα γεγο 
γερὰ Π1, 65, Προκατηγοοίας τε ἡμῶν οὐ προγεγενημένης, 

τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ἴπ ΄αϊθι8 δηα]ορίαμι γ ΘΓ ΡΟσ 
ἐπ ρθυβοηδιϊα πὶ ἃ θαι ᾿πδῖο (ν] 4. Μαΐ ἢ, αν. Ρ. 821: 54.) 
οχίθμαιὶ ΤἩμον ἀ1468. ῬΊαΓο5 Ἐχρ ]οαἰοη 68 ρϑυϊαπίαν νοτ- 
θὰ 1, 124, ὥς οὐκέτι ἐνδέχεταν περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη 

βλάπτεσθαι, τοὺς δ᾽, εἰ γνωσθησύμεϑα ξυνελϑόντες μὲν, ἀμύ- 

νεσϑαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν. ὉΡὶ 
δὶ γειὰ δἰξ βοϊιο βοίαθ Ἰηἰεσργείαίίο, οχ 41|ἃ περιμένοντας 
Ρ͵ΤῸ περιμενόντων ἡμῶν ροβίϊιπι ε8ὲ, βογιρίοιυ ᾿μ 110 νυ πι 
ἐᾷν ἀάάονθ νου] 856, 864 ἀεἰπάθ ογδίϊομεηι τη αἴδ856 εχ 8.1-- 
χηϑη ἢ 6βϑῖ. ΑἸ ἰδῆιθη περιμένοντας ΡΓῸ περιμένειν ἃςοῖὶ-- 

Ῥίαπι, οἱ 8ϑᾶπ6 Τππουαῖ 69 χη]γὶ8 ποτ 18. ραν Ἰοἰρίο αἰϊίαι 
Τἠπογά. 7. Ι 
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Ρτοὸ ἱηΒ 1ἶνὸ, τι, ρα νι  θθίητι8. Ῥοϑβδὶὲ ἀθηαπ6 δἰϊαπι 
περιμένοντας τὰ Ῥοϊϊἀδεεὶθ8 ΘΟΙΆΠΠ]6. Βοοῖο8 τοίνυν, αἵ 

δι} ἐχϑρδοίωγίεθ νϑδίγι7)} ατερῖἐϊιέγα. Νῆσυβ σεσο δοοιιθ8-- 

νας ὟΙ], 1. Καὶ δημοσίᾳ κράτιστα διαϑέντα τὰ τοῦ πολέμου 

ἰδίᾳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχϑεσϑέντες, ὉΔῚ ρᾶᾷεπε 

ἜΘΟΘ556 ν] οἴ αι ΒΟΓΙΌῚΙ διαϑέντε οατπαὶ οοὐ. Η. ; π8πὶ διωαϑέντι 

---- τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ΕΧ τιοτα ΟΥΔΕοοχ απ αἰοϊαπι 68-- 

85εἰ. Ὑ|α. δα Χεηορῆ. υνορ. ᾿Ρ, 5, 19. 

Εὰχ νοῦθῖς δυΐεια. σμαθ αρμ οἰϊος ϑΟΙρίοτο 5 σὲ- 

γιϊέϊυι τεριὲ, ὦ ΠΠμογαϊας αμέφην οτπι αοομδαξνο 

οογειωιοέω ρευξαιηέι, Ἰτα ῬΥΪΙῺ8. ΘΟ Θπιοναἰΐουθ ἱπαϊσεηΐ, 
ἡγεῖσϑαι εἰ ἐξηγεῖσϑαι, μετέχειν εἴ νεῦρα οορπαίο, 

δεῖσϑαιν, ἀδηϊψαθ φείδεσϑαι. 1“ ἡγεῖσϑαι αυϊάθια δοοιι-- 
βδιϊν ατ 5101 Δα β0θοθσθ, ἀεπηοβίχδυὶ ΠῸΠ Ροίθϑί. ΝΠ 

αυθμι ἴῃ ν 18 Οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φύρου τοὺς ξυμμάχους 
ἡγοῦντο !, 1)ὴ. Επαγγαίον υάθοιι8, θη Β6ααϊέι» ΜΔ ΕΠ}. 

στ. Ρ. 462., δηπρίοβία ἱπν θην μτὸ ξυμμόχων, ἴᾶτὴ Ρυ]- 

ἄδην «ἀοσιμενμηΐ νἱὉ} ἀΟΟἰ1., ϑοσμαϑαιναμα 101 ΡΘηά δα 6Χχ 

ἔχοντες. ἨοΥΏμΙ 51}}}|1ἃ νευρὰ 1, γθ. Τὰς ἐν τῇ Πελοπον- 

νήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενον ἐξηγεῖσϑε, 

Ὁ] ϑίορμαπαβ: ,,Ηϊοβς ᾿παᾳαϊ!.,, ἐξηγεῖσϑε νἸ Ὁ] Ροδϑὶξ δο-- 

οὐϑαῖϊνο Ἰαποῖατη : 56 δ καταστησάμενοι ἔεγῖαν,, τιὰ Ροβὶ 

ἐξηγεῖσϑε δ θα αἰ αι αὐτῶν. “ Νδο 1118 πὴ" οἰ οπβίοπθι μ8-- 

Ῥεηΐ νϑυρα ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοὺς ξυμμάχους, ὯΙ ἅ εϑὲ 

ἐπι ιυΐδιι5., 6ΕΧ δπϑιορῖα νεγθόνιπι χρῆσϑαί τινί τι εἴ οἴτηϊ-- 

Ἰιὰτη Μαιὶ ἢ. αν. Ῥ. δ6ά. ΘΌΡουδαμὶ ἀπὸ βἰσιιοίαγαθ ᾿ϊς 

Ἔχαϊηϊηδηάδθ Ἵχθρία, 1, σι. Τὴν Πελοπόννησον πειρῶσϑε 

μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσϑαι 4) οἵ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν, ΕΕ ὟΙ, 85, 

Καὶ γὰρ τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους, ὡς ἕκαστοι χρήσιμοι, ἐξηγούμε- 

ϑα, Χίους μὲν καὶ Μηϑυμναίους νεῶν παροχῇ αὐτονόμους, 

τοὺς δὲ πολλοὺς χρημάτων βιαιότερον φορᾷ. ἴπι Ῥ.ΙοΥῚ]Οσο τηδτ-- 
80 ϑ16)}8. μαθϑῖ αυϊάθιη τῆς Πελοποννήσου, ἡπδπα βόνὶρία-- 

τϑτα ϑίθρμδπιι8 1ρΡ86 διῃριθοίθηδιη οαηδεῖ, 866] Ἰην 15 
ὁοαϊοΙ 5 εἰ ΠΙοΏγϑιο Ηδ]1ο. [ἃ νϑυθὶ8. δπίεθτῃ 1, ΥἹ, Ρ]ι-- 
τῖταὶ δὲ ορίϊπὶ οοὐά, (( 685. ΑἸρ, ΡῬὰ], Πρ. 4}}.} Ὄχι θοπὶ 
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τοῖς ἐκεῖ ξυμμάχοις. Οὐδπι βουὶρίμαγαμα (δὸ φυϊά θη γϑιϊοῖὶ 
Βυκογαβ, α(α]ὰ 5έδίϊπι δεαιιϑη ον Θοσιβϑινὶ Χίους, Μη- 
ϑυμναίους 81}1.3 πο5 ἰδΙηθπ, 4186 νϑυθᾶ οἵ] Ὠἰγοα 8 ἐἰμο-- 

ΤΌΙΤΩ ΟΑϑ 1 ΘΟὨ δ Γ ΠΏ. δα δἰϊα πὶ ΔΠ1005 δα αἸἴο5 Π8- 

Β6γθ, ρυδεοθάεηξε οαρὶΐθ, Ὁ] 46 σϑῃὶῖνο εἰἰβρα θα ΐοΓ, 
ἐχθρὸ νευθὶ ὑπακούειν ἀἸἀἸοί πιιι8, απ πααδιη 18] δα θμ ἃ 
ἴῃ πιϑάϊο ἱπίθγροβιία σαῖὰ δ σὶβ Θχουβαῖ. ἰὐϊουσπαπε εϑὶ, 
ἄυο Παρεμλ5 ψΕΡΌῚ ἐξηγεῖσθαι 5] 5Ὠϊ Ποδίϊοπε εἰμοθηεῖϊ 8. ἔ7-- 
Ρεγαπάϊ ουσὰ δοοιβαῖίνο Ἰμμοὐϊ Ἔχ θη ρὶα. Νὰμπ) 400 πηϊ-- 
115 4118 Ῥυΐονα οτπὶ Ὠ]οη. ἢκ]. ρΡ. δοϑ. ᾿πἰονρυείθι αν προ- 

ἄγειν ἔξω τὴν Πελοπόννησον ἡγουμένους αὐτῆς, ᾿ἱπιροαϊὲ τ6- 
᾿ιφαῖ5. νΘΡΌῚ ἐξηγεῖσθαι ἀριϊὰ ποσί γα πὶ ΒΟΥ ΡΟΥΘ 1188.8. ΕΧ 
αυο δἰμ8 εἰ 8ἰπ|ρ}1ο]8 ἡγεῖσϑαι ἴετε Θειμά θὴῖῃ ν1Π| 6586 1ηἰ6]- 

Ἰιρίμα5. Ὑ1α, Π|, 66. 1Π, 95. Νεᾳᾷδ ᾿ιαθὸ βίγποίισα ρθο- 
οαὺ γε] οομίγα δηδ]οσίθπι νοὶ οοηΐνα τιϑιιπὶ ᾿ἰη ρα δ: πᾶ ΠῚ 

ἸΠ|ὰπὶ οι ρ οΡδηὶ νεγυα κρατεῖν (τινός εἰ τινὰ), ἄγειν, ἐξά- 
γειν, ὰηο 486 Ὁ ΑΡταβομῖο ὨΠαο ἃ. Τὸν ἀ«, Ρ. 642, 

ἀπποϊαία βΒιηΐϊ, Ὁ] ΒΟΓΙΡΙΣ νὴ ἀοοίδ; .. Οὐδνίαμ οαϑιι 

εἰάδθυα γευθο ᾿πηχὶΐ Ργοοορ. ἀρ. ϑϊ, ν. ᾿Ιωάννης ὁ Τύραν, 

εἰ ΤὭεορα. ΟΒγοόμπορν. Ρ. 159. Β. Σαλομὼν μετρίως τὸν λαὸν 
ἐξηγεῖτο. Αἀἀ. Μεπιποη. ἀρ. Ῥμοί. ΒΡ]. ρ. γιϑ.“ Ῥαγιΐον 
ἀπριϊδίίοα οαγθηΐ νουθᾶ μετέχειν, μέτεστι εἴ 51 π}1}}18. 486 

᾿ΠΙΘΟΘΒΒΘΓΊΟ δοοιιδαῖν απ εἰ ΠΟΙ ΠΔΓν ΙΠ 5101 δα! ηρσμηΐ, 

ὩΡῚ Ῥαγὶ8β ποῖϊο, 4τι46 σϑηϊίϊνο ᾿παϊοαῖτ, ΠοΟΙΏΪΠΘ μέρος 

5: πα γα ν 6] ἀἸβεγὶθ δα ο γε] ρΡδσ δ] ρϑῖπ βαρ Ὀ]θ"60 1ᾶ πὶ 
οἰσοϊβοαδίην. ὙΙ, 40. Τὸ τῆς πόλεως ξύμπασι κοινὸν αὔξετε 

ἡγησάμενοι τοῦτο μὲν ἂν καὶ ἴσον καὶ πλέον οἵ ἀγαϑοὶ ὑμῶν 

ἤπερ τὸ τῆς πύλεως πλῆϑος μετασχεῖν. ὍΒΡΙ ραϊεὶ, τούτου 
αυϊάδπι, 8664 ποη ἴσου οἱ πλέονος, 1181 4.18. ΒΘΏ5.ΠῚ Ρ6Γ- 

ψουὶϊ νῸ}}, ἀἰοὶ Ρ05586. Ααά. Μαί. α΄. Ρ. 484. ποῖ. τι. 2. 
Τοῦτο Ἰρδαμα δαΐθηι 88115 ἀαἔεμ αν δἰ θὰ ριοπουπί αι 
ΠΘΆ ΡΒ. σΘΠΘΡ 5, απ 6πὶ ἰειϊσιὶ Μαδίίη. τ. Ρ. 565. ποί. 5., 
εἰ ἁμδϊοσία ρῃγαβίη κοινωνῶ σον τοῦτο, κοινωνῷ σοι οὐ- 
δὲν. 564 ὙΠΙ, 8, Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας ὑπὲρ τοῦ Φαρ- 
μαβάζου οὐκ. ἐποινωνοῦντο τὸν στόλον ἐς τὴν Χίον, «τα 

0 



152 Π. ὉᾺ ἙΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΌΙΒ, 

πδαὰ6 Ππᾶθο ταὶϊο ναϊθαΐῖ, δ ραββϑισιαιηι ν 6] τη απ ν ΕΡὉὶ 

κοινωνεῖν 1Π5016 8 ἢϊ, ἐκοινοῦντο οΘτα ΟΥ. ἃ Ργ. πι|. Ἐν, (π 
αυο ἐκωινοῦντο τερογὶτμτ) Β88. δου ρθη πτη νἹἀείαν. Ναμι 

ἐχοινοῦντο τὸν στύλον ἴϊὰ ἀἸοὶ ροΐεοὶ αἰ ἐπιστεύοντο 5. ἐπε- 

τρέποντο τὴν τῆς πόλεως φυλακήν. ΝΑΊ. 1. 1. Ρ. 580. Δεῖ- 

σϑαι Ροττο ἴῃ νν. Ὗ. 586. Τὸ μέντοι Πάνακτον ἐδέοντο Βοι- 

ὠτοὺς ὅπως μεταδώσουσι “ακεδαιμονίους νΕΡῸΪ αἰτεῖν βἴγι- 

οἴπχδηι μαρεῖ, (ᾧείδεσϑαν ἀδμΐατιθ οἴ ἐσοιδαίνο Ο01|- 

᾿πποϊα πὶ 6888 ΠΘΡδΙΏ 8, ααπτη ΠῚ, γά. ᾿Εμπιπρᾶσι τὰς οἷ- 

κίας, τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς, καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ 
ἢ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρέας ποπηῖϊηα 
οἰκείας εἰ ἀλλοτρίας οἰαπι ρΓῸ ρθη ῖνβ Πα θυ] ροβϑιμΐ (,; ἴπ-- 
ἄοτι 516 γε ου 61 Θἰσθημ68. ΠΟΟἢ οἷμ {τοπχε8. νϑυβομο- 

μθη “), υἱ 1, 90. ἰΘρΙπη8 φειδόμενον οὔτε ἰδίου οὔτε δημο- 

σίου οἰκοδομήματος. Αἀά6 486 46 ἀ88 5᾽ῃρα]αν 8 ργὸ ρἷα- 
τ }} οἂρ. ὙΠ]. αἰδρυίαία βαηϊ. 

1)αΐίνιατι ῥσὸ αοοιδαΐνο ξαθνυυτῦ 41 ἴῃ 15 Ἔχϑρθ- 
οἴατθηΐ: Ὀυϊπιαπι ἱπ ἀἰϊοίΐομα προςκαϑέξεσϑαν τὴν πόλιν, 
αυδ6 γψεὶ ἰην)ο δίθρηδπο 6 Πργὶ5 σθροπεπάᾷ , 26., 56α 
58 115 ἀεἔδηϑα ἃ ΑΌγθβοι. ἴῃ ΠΙαοο. ΤΠτιοο. δα, }. 1. Υ ε88. 
αα ὈΙοά. 51ς, . 1. Ῥ. δ02. εἰ γα]οκεη. δα Ἡθγούοί. 1. Υ. Ρ. 
άδο, Μαρ]5 οϊεηβίοηιὶ διηΐ νεῦρα ΠΠ, 88, μηδένα ὄχλον ᾿4ϑη- 
ναῖον ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν, τ} ψεγΡογὰ 

φεύγειν εἰ ἀποδιδράσκειν βἰχτιοίαναμαι ἱπαἰ α 8. οϑὲ δουϊρίοῦ, 
τὶ 1 ὑπεξέρχεσϑαι 1{Π, 54. 1άδτα γοῦθὰ οὐπὶ ἐπὶ δοτηρο- 

δία δ ποίθ8. οὐχτῃ ἀοοιϑαίλνο οομϊ παῖ. ΝΒ] ααϊάομα 

ΡῬιοραὶ Ἰοομβ 1, 92. Ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ ἀδίκους ἀπολέξας 

μὴ ἐπίῃ εἰ ΤΥ, 96. ἐπίεσαν Ἔχ απ αι, 564. σογίμμα Υ, 
110. Οσους μὴ Βρασίδας ἐπῆλϑε, εἰ ἐπιστρατεύειν τινά ΤΥ, 
92. Δα. ΕΊβοι. Οοτημποηὶ. δὰ Ουὐτορ, Ρ. 580. Ρουβοῃ. δὰ 
ῬΠοθε. Ρ. 267. οἕ Μαδίῃ. (τ. Ρ. 552. ποῖ.» τάδ μαπο δἰν- 

οἴαγα μι ὩΟῺ ῬΓΟΡΥΪΔΠῚ 6886 ἩΒαου αἰαὶ ᾿μἰ6}}15 68. Οἷὶ δα 

γϑαάθηάα ογδὲ δἰΐαπα ΕΠ, ὅ6ο., τὶ ναΐϊσο ἱπν1 8. 110.}8 
ΟΡ ἰπη15 ἐπιστρατεύειν οαπὶ ἀαἰϊνο οοπίυπριςαν, απο 56 η88 

ΑὉ αἰίεγο αἰξεσσθ, ρεγρεγαπι (υἱά, 1, 1ογ. ΠῚ, δ4.) 1δὲ 



1. ΠῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗ ΟΥΡΙΡΙΒ. χῦ 

δἰαίϊαϊ Κὶσίθπια κοῦ. Ρεῖα5 δέϊδην Ηἶσ σοι πιθπιουδηΐ ἀρέ- 
σκειν τινά 1, 128., δὶ νεγα βομο! δία, ᾿Αττικὴ καὶ ἀρχαία 
ἡ φράσις. ιά. δίῃ. ΟΥ. Ρ. 512. 8εα 1άεπὶ βομο] δία 
ὙΠῚ, 2. Τό γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος οἷοί τ΄ ἔσονται περιγενέσϑαν 80- 
οὐβαίνοβ τό γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος ταδῖθ ργὸ ἀαδίϊν!5 τῷ ἐπιόντι 
ϑέρει Ῥοϑσὶῖοβ ἀϊοϊξ, ἀαππ ΤΗπον 1465 δ σηϊῇοθὶ, 500 108 Π6 

ποῦ φαΐϊάεπι ΑἸ δ ΘΠ 5 το! ατι15 ΠΟ 6551586 [λόγον ΘΏΪ ΠῚ, 

ᾳιοά ναΐσο δηδίϊαν, οἱ ἴῃ 400 τυ] απ 8586 ἰογααθηΐ νἱνῖ 
(ἰοοί!, δχ δποϊονι αἰ (855, Αππρ. δ] οπεί 651], 608 ΡΘΥ 

Ἰπβεαπθηΐθη δοδία 6 1 ΘΙ ΡΘ δ 1165 [Ὅτ 6 5. ῬΘΙ Πα βαδίθηϊι- 

709. (Μαίι. αν. ρ. 685. Τπίθυβοι. ασ. ξ. 269.) Ἴδεο- 

τὴ 18 πρόφασιν ὟΙ, 50. οἱ 4110], 46 αιο νἱά. ΠΚ. δὰ Υ, ὃο. 
Θεὰ ποίαϊα αἰσπα νεῦρα ὙΙ, 11. Σικελιῶται δ᾽ ἄν μοι δο- 
κοῦσιν, ὥς γε νῦν ἔχουσι, καὶ ἔτε ἂν ἧσσον δεινοὶ ἡμῖν γε- 
νέσϑαι, εἰ ἄρξειαν αὐτῶν Συρακόσιοι. ὅπερ οἱ ᾿Εγεσταῖοι μά- 

λιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσι, τὰ εδὲ ὅπερ ἐκφοβήσοντες ἡμᾶς λέγου- 
σιν οἵ ̓Εγεσταῖοι, 40] ῬΓΔΟΘΉΔΏ8 56 Ώ81:18 δϑδὶ, 46 41ὸῸ ἰηἴγα 
εαρ. ΧΧΙΙ. ρίανα. Οὐδπηθδπι ᾿ἰσϑὲ δἰϊαπι ρυονόοαν δά 
ει, 486 ἃ Τ|ΐθυβο, αν. αι. δ. 26γ. 4. αἰβρυϊαία δαπί. 
ἵδεο ἐεπίαμα ἰδίαν ἤδθο ΕΥ̓, 125. Οἱ μὲν Μακεδόνες καὶ 
τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων εὐθὺς φοβηϑέντες, ὕπερ φιλεῖ με- 
γάλα στρατόπεδα ἀσαφῶς ἐκπλήγνυσϑαι, ηπαηάυδιι [80 }}} 16 
ΒΟΥ ρΡ8ει8. ὥςπερ, Ἰάητπι6 ΔΠΙα πο τποάο σομῆνπηθ8 ἰοοο ΥΤί, 
ὅο. “ Οἷον φιλεῖ καὶ πᾶσιν στρατοπέδοις, μάλιστα δὲ τοῖς με- 

γίστοις, φύβος καὶ δείματα ἐγγίγνεσϑαι. 864 νυ]ρσαίδαπι {{π|6π-- 
ἴὰν νεῦρα ὙΙ, ὅ5. “Ὅπερ καὶ ᾿4ϑηναῖον αὐτοὶ οὗτοι, τοῦ 
Μήδου παρὰ λύγον πολλὰ σφαλέντος, ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ὡς ἐπὶ 
᾿Αϑήνας ἥει, ηὐξήϑησαν. πῃ υἰτοηπα δηΐπιὶ ἰοοο σϑηθγαΐα 

ψευθυτα ἐαρεγίοπαϊ, παϑεῖν 568 ποιεῖν (Υ, γο. “Ὅπερ φι- 
λεῖ τὰ μεγάλα στρατόπεδα ποιεῖν), οτηΐϊδδιτη, δὲ ἰά ᾿ρ5.Π|, 
αὐοά οχρθυϊαπέιν γηϑρηΐ Ἔχ θυ ὰ8 εἰ δχρογὶϊ σαπΐ ΑἰΠ6-- 
ΠΐΘ8685,) απο ὈῬΙΌΡΙΙΘ ΡῈΣ δρεχορσοϑίη δἀάθηθαμπι οὐδ 
(46 πα νἱά. πῆρα), [δι οἴαγι8 δἰ ρηποαΐατη εϑὲ, αἴ 

ΑἸ1ΡῚ εἰΐαπι συμβαίνειν γ6] γίγνεσθαι ρΡοϑβὶ φιλεῖ ἀφεδῖ. Ψια. 
ΤιϑαΡ. Βο9. ΕἸ}. αν. ρ. 665, Αἰᾳαο ποίθημϑ. σομπέθυνι 



τϑά π. ΡΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΙΕ ΤΗΌΟΥΏΙΠΙ5. 

ΘΙ 5 ΒΘΙΊΟΡΙ 5. εἰϊδ ηι ροβϑαπῦ ψορρα ΤΊ, 40. δ᾽ τοῖς ἄλ- 

λοις ἀμαϑία μὲν ϑοάσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει, τι] οἴη 558 

ΒΘΏΘΡΑΙΙ δομί οπίΐα τοὐναντίον γίγνεται δἰαίϊην ταἰῖο, ααᾶ σοΠ-- 

ἐγαυ τ ρα 8]105 ἰοσπ] μαρεαὶ, ἀθϑουιθιίαν. [π Π]5 

ἴθηγθα ΠΘΏΪΠ1 πὶ πηθπίθη ψϑηϊαΐ ὅ ΡΓῸ δοοιιϑαίνο Πα ΡῈ ΓΘ 

δία Ρ6Γ αἀδἰίντιι ἐχρ!]οαγα. Οὐοά τΤαγβα5 [δοΐασῃ Ὗ,, 0. 

Καὶ τὰ πλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει, ἃ τὸν πολέμιον 

μάλιστ᾽ ἄν τις ἀπατήσας, τοὺς φίλους. μέγιστ ἂν ὠφελήσειεν, 

4888 βοαππΐαι ΘὨΘ]οσίαπι Ἰοσα 0118 ἡ ἀδικία, ἣν ἠδίπκη- 
σαν αὐτόν εἰ 5] πη] πὶ (Δ αιιἢ. Ον. ρ. 566. 54.), ηϊδὶ δἔγι-- 

οἰπνϑ πη αἰδπι ᾿πἀἸσαρΡ 6 Ἱπ δ] πη ῬγῸ ἃ τὸν μὲν πολέ- 

μον μάλιστ ἂν ἀπατήσειε, τοὺς δὲ φίλους μέγιστ ἂν ὠφελή- 

σειε. ἰϊὰ 58] 6 81 δᾶπα ϑαηΐ νοῦρα Ὗ, τοῦ. Τῆς δὲ ἐς 

“Ἰακεδαιμονίους δόξης, ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηϑήσειν ὑμῖν 

πιστεύετε αὐτοὺς, μακαρίσαντες ὑμῶν τὸ ἀπειρόκακον, οὐ ἕη- 
λοῦμεν τὸ ἄφρον, βουίρίον. αὐτούς 1110 Ομ οτα ν 1586, 

86 φαατῃ 5ρ6775) εἶδ ἴ, ποεεἰαθ)ηογιῖῖδ οσοποθρέαηυ αἰ ίζίο 

Μοίτῖς [ον 6 δὐαοῖον ἀϊοὶ ᾿π16]16 χΊ886, ροβίθα 86 4141856 
᾿μ Ἰοα Πα 15 δϑὲ. ᾿ 

Ηδεο ομγιῖΐα, π86 46 σαϑῖθι5 ἀἰοία δαστί, 51 ΘΟ} ]6-- 
οὐϊηταν., ἔαο1]8 ραΐει, δὶ εχοϊρίπηΐαν εα, απ86 δὲ οοΥ-- 

τηρίδ., δι γπ8]6 1πἰ6]]δοῖα δαηΐ, ἨΪΠ1] ΒΌρΡΕΓ6586, απο 

ΟΠ Ψψ6] ΘΟΠΊ 1115 ΟΠ τ] ΠΡ ΘΓ τα ̓ ΘσΊθιι5, ν Ε] 4πα-- 

Ἰορία σϑδοὶ βϑΡ ΠΟ 5 εἰΐαϊαν, δἰααθ 18 οἰϊα τ) ἃ}0 4115 
Ενδθοὶβ δου ριουῖραβ ἀπΐ δου ρίαμ 51} δα ΐ ΒΟΥΙΡῚ σογίθ ρο- 
ἐπου. ' Ι 

Οδρ. ΧΙῚ, Ἐπα]]αρα δὴ ἡιοαογιστ. 

Τάθηι ἱπαϊοῖα τι ξεγθπμ πὶ ΘΡῚ (6. τηοα 18 δὐ [6 Π1Ρ011- 

δ8, αὐ «ον θη ροεηγαα ποθι ἃ ΓΗ μοΥν ἀἴ46 ἔαοίαπι 18 πὶ 
ΠῸ5 σΟη ΟΡ ΠΠ1115... , 



᾿ 

ΤΠ, ΡῈ ΕἸΠΟΟΘΌΈΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΘΥΡΙΡΙ5. χ35 

88) 7παξοαέξωεδ Ῥτὸ οοπίμποξῆο. 

Βαασα αἴξει ἐχ ΠΙ|, 55. Φοβούμεϑα, μὴ ἀμφοτέρων 
ἅμα ἡμαρτήκαμξν. 864 101] σοηβα]ο ἱπάϊοαίϊϊνο αἰ 
ΒΟΡΙΡΊΟΣ , 5] σπ! ποδί" 8, Ρ] αἴθ βιθ 5 ρευϑηδδαπι ἔμ 1586, 

886 ἴπγ6 {ππ6 ΓΘ, ΘΟβα 116 ΓΘΠῚ ἔΈΓ 6 οονίο ργϑον  ἴθθε, ὙἹΩ, 
Πενπι. δα ὙΙρ. Ρ. διο. Μαϊ 1, Ρ. σῦ9. ὙΒΙθσβο. δ, 548. 
1ὅ. αῆποῖ. 2, Διά, ῬΙαί. Ῥηδδᾶου. δ. δο. σγ. Τμδδεὶ. 5. 

Νὰ ςορηαηάατ, ἀρὰ ατδδδοβ τποάαι πο ΟὉ ρατίϊοα- 
απ Ρομὶ (ἀὲ ἢϊ δρυὰ Τιαἴΐποβ, φιθ τη το ὥςτε 5 σηΙ Ποδπ5 

δαὶ φιύτέγτι ἰδτη 5 "Εἰ ν ΡῈ δοϊαα Φθοἰ 8 8818 πγ8}6 Θ0}- 

δἴγαυ πὶ Θαπὶ σΟὨΪΠΟΙΪνῸ)., 564 6Χ 86 η81 ρθη 6 γ6 δἵ ΘΠ 

60 πιαΐαν!. [Πδατι6 αἰϊὰ5 ΤΠ ον 1415 Ἰοοὰ5 1, γ5. ἴπ 400 

μή νεϊαπιἀϊ νὶπὶ μαθεῖ, εἰ ἰαπιθα νυΐσο Ἰερεραΐα μὴ στε- 
ρισκώμεϑα, δογγδοίίομο ἱπά]ροραι. Τα ὙΠ, 6ὃ. Καὶ 
κινδύνων οὗτοι στανιώτατοι, οἷ ὧν, ἐλάχιστα ἐκ τοῦ σφαλῆ- 

ναὶ βλάπτοντες, πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαι ὠφελοῦσι Ἰπα1-- 

οαἴίνιιπι ῬΓῸ ορίαιἑνο ροβί πὰ πα] 8 8ου 1} Βαπογα5. ἴγε- 

σε ὠφελῶσι, 5 πιεσιπι ΤΉ ΕΥΒΟΒΪ ργδεοόρίαπ) ὅδ. 545, 5. 

ἃ. ῬΥΟΡα8. Νάπι βούλεταν ΠΙ., 67. ἰδηϊατη ρου πι 1 ο 

ἴῃ ΓΘΟΘΠ ΙΓ Ε8 δα! οπθ5 νοηθγαὶ, ἥσθη ϑίθρῃδηι δα ἴο 
δάπας βούληται τορος ΘΧἢΡ δῖ, Νοαπο ππαᾳηδμ ἴῃ ρΓΟβᾶ 

ΒΟΥΠΊΟΠΘ Ῥγϑαθβθηΐθ ἱπαϊοαίῖν: ἀν 64] νι! δίασ, ΟἿ, ΒΕΚΚ. 
Απεςααά, 1. Ρ. 126. εἰ Ῥοναν. 46 Ῥανεῖσο. ρΡ. 91. 

Ηἰς νξσο οἰΐαπι ἑπαϊοαξίνιδ το] αἰϊρογιεγυ ἐδ 1 ΟΥ̓Τ71, 
τὲ 1,αἰήχοττενι οοπποέϊνο νοὶ ςοπαϊέοπαί τη (ὐαἰίο--: 

γίηγι ἐεττιρογίθιι8 τεβροπαοέ, ὡπ ραγέϊομα ἄν ΘῶΓόΓ ρο8- 
51έ. Ρ]αοθὶ θχρίοντασθ, Ε1ὶ ποὺ Ῥυ μλι1Π} 111 ψΘΓὈ]8 410 118- 

εἶτα ἸΠη ΡΟΥΒΟΠΘ 115 ψ 6] ᾿ΠΙΡΟΓΒΟ ΔΙ σα ν]τὰ ἢ ΘΠ 1008, 

ἩΠῚ δἰϊαπι ΓΔ 1 πη ρον θοϊαμη ἱπα ! δι ν᾽ ροπουθ Ροϑδιῃί. 
δι. στ. Ρ. χσιθ. ποῖ... ϑομδοῦ. Με]διῖ, οὐ, Ρ. 55. οἱ 
γ50. ΤΠίδγβοῃ. δ. 555, 1..6. Τυς. 1, 57. Εἰ ἦσαν ἄνδρες, 

ὥςπερ φασὶν, ἀγαϑοὶ, ὅσῳ ἀληπτότεροι ἦσαν τοῖς πέλας, 

τοσιδε φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν δεικνύναι. Οἀρ. 

58. Καλὸν ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, εἶξαν τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ. 
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ΠῚ οἰϊα πὴ ἴπ 1115. σευ θῖ8., δὶ πΌ]1ὰ οΥὐἱνὶ ροϊδϑὲ δια] ρα - 
ἰᾳ5., αἴααε 1, δι 6 ΡΥΓΟΡΡῚΘ ἀυϊ θη ρ] υ86 118 Πρ ν  θοϊο οοη-- - 

ΤῸ ΠΟἾΝῚ πἰοπά τη εϑὲγ 566 οἱ ἰϑιῃθη αἰϊϑη ᾿προν δοξιι πὶ 

πα ]οα νῚ δα διϊα! ροΐθϑὶ, Οτοίοί. συν, ῷ, 245, 2. Το. 

ὙΠ, δὃ6. “Ὡρμημένων τῶν ἐν Σάμῳ ᾿Αϑηναίων πλεῖν ἐπὶ 

σφᾶς αὐτοὺς, ἐν ᾧ σαφέστατα ᾿Ιωνίαν καὶ ᾿Ελλήςποντον εὐ- 

ϑὺς εἶχον οἱ πολέμιοι, κωλυτὴς γενέσϑαι. Οὐδε οδηίοϊδα 

ΠῚ πο Οὐδεγναίδθ δαμΐ, ἰοοιβ “εργαναίιι5 Ραϊαηάμδ. 

114 ὙΠ, ὅ2. Τήν τε παραυτίκα ἐλπίδα ἕκαστος τῆς τε σω- 
τηρίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων τιμωρίας οὐδενὸς ἀντηλλάξαντο 

γε οαμὶ Οἵ. οἱ ψοίϊ. ε]4. ἂν ἠλλάξ. ν 6], φαοά ργδθβίαυς 

νι] δέμν, ἂν ἀντηλλάξ. βοΥΙθεπαπι. Εἰίαπ ΠΥ, δά. ἄν 6χ-- 

ΟἸα18886 νἹ θείαν ; 46 48 τὸ 101 ἀϊοίπι ᾿ὼ ποία. Α(ά, 86 Χο- 
ΟΡ}. Οὐγορ. Υ, ὅ,. 25. οἱ Ἀπ8ρ. 11, 6, 2:1; 

Τμείσιιγυ ἐπαϊσαΐξνε δὲ σογιμοἐϊυτιβ ΘᾺ ΘΡΘ 51Π6 πη8-- 

510 αἸΒΟΡΊ ΠΏ] Π6. ΡΟΗΪ ροδϑπηΐ, οὐ ἔπ 1460 ἐὰγη ΟΡ ἔου 86 

δ} ἀἸΠ 6 ἃ ΠΠΓΑΓ 5 ρου πυαϊϑηίαγ, Ουοά δὲ 

αα) Ροδέ ὅπως μή. 

Ἐτομῖι ἴπ66 40 Πάννγοϑιο (Μίδοο. οὐ, Ὁ. 297. 450.) 

ψΌΪσο ἐνασπιΐ, ὅπως μή (Π0Π 5]πιρίοχ ὕπως, αὐοᾷ ἰανῖίο 
Ῥανν βίο οἱ ὕ οῆο 84 1,ορὶ. 266. αἰκιὶ Μαίι. Ρ. γϑ8.) ποιι-- 
ὨΪ81 ΟΠ σΟΠΪ αΠπΟὐνῸ 80.511 ῬΎΙ ΤΙ ΡΆ 5511 οἱ ΔΟΥΊΒΕ] 56 σπι-- 

1, ποῖ διε πὶ ΟΠ δοίϊνὶ αἱ π|6 611 8ΟΥ 5811 ῬΥΪπι! οοη- 
1πποῖϊνο σομαπσ. (τιᾶθ τϑσοΐα αὐ γϑίϊοηὶ ταραρηαῖ, 
ἀΌΠΠ1 Ποῖ 1.6] Πσαῖαγ., ΟἿἿ [ἢ ΔΟΥσίο ΡΥ, ρᾶϑϑῖνο εἰ δουῖ- 

βίο 860. 14 Ἰἰοθαΐ, φαοά ἴῃ δοιίνὶ δὲ πιεα!! δου ϊδίο ρὲ. Βουὶ 
Ῥοβ586 πορδηΐ, εἰ ον ὅπως μή Αἰΐδιι βἰγαοίαγαμ τϑαυγαΐ, 

4811 4186 65} 1 ὅπως 51Π6 πδραίίοπος: 8 88 ἀδιπμηδίαγ. 
μι ΒΟΥ ἀ146 δπΐπὶ σΟὨΠ Οὐ ν 8 ΔΟΥ 1511 Ρ.. δοῖἶν 1 δϑί 1 

5 Ἰοοῖβ. 1, 82. “Ὅπως μὴ πράξωμεν, ὉΡῚ ἰδηδῃ πράξομεν 

τανεμιίαν 110, 46. βγηΐ. ρ. 162. Δμποοαά. ΒΕΚΚ. 1, 67. 

Ὅπως μὴ βλάψωσι. ΤΥ, 66. “Ὅπως μὴ ἐπιβοηϑήσωσι. ἸΥ͂, 
.σθ. “Ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσι. ΜεαΙὶ διίοπι δοτίδιϊ ρὲ. οοπ- 
ἸΏ ΠΟΙ ν 8 εδὶ 1, 57. “Ὅπως μὴ ἀποστήσωνται, ἘΠῚ αυϊάθπι 
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6. (σπρυα βουιρὶο ἰϑππθη ὦ) εἰ ΟΥ. (8. ῬΓ. π|.2) ἀποστήσοντο: 
ἜΧΕ, 8θὰ δαθπὶ νουρὰ γορειππίαν Ἅ1Π, 4. 1, 55. 

“Ὅπως μὴ βουλεύσησϑε. ΠΠ 56. “Ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται. 
Ὅ86 εἰ «]ῖα ρ'ηγδ. βχθιηρία, ἴπ φαΐθυιδ. 6 ππῸ8 4ΌΪ61ΠῚ 
οοὐεχ ἔπίαγτη Ῥγδαθθδῖ, 1 βουρίουθ, οὐϊπ8 οὶ ἰδ ηι6 
ἐσγερίοβ ΒαΡΘΙηι:5 Πρ τΟ8. ΘΟΥσοχα ἡπ| νε]]δῖ, τπδ 116 
ἐεχα αν 158 εϑ88ῖ. Αἰαᾳθ οἰΐϑη ἢ 4115 δου !ρίο 0 }}8 88.118 

μη. γερευαπίπΠν ΘΧΘΏΡΙα, 'ηπδ 6 Πανν Θβί πὶ τοί Πδπὶ. 
Ἐ Χεπορβοπίθ ΠῸ8 1081 ΠΟ ΠΏ]]8 ποία νπηι8 δαὶ ὑννορ. ΠΙ, 

ἃν, 27... ἀ6 Ἱμιοίαμο οἵ. πα. δα 14]. Ῥθον., ἂς ῬΙαίομθ 

ΠΠοϊπάονῇ, αἡ Ργνοῖδαρ. Ρ. 476. Ααά. Τμίογβοι. αν. ξ. 
9451 χὩ ἣ 

ββ) ἴὰ ἐπέεγγοϑ αὐξονέδιι5. ΟὈ] Ια τιῖ8. 

(οἴ: αι. Οτ. Ρ. 799. 2.) 

ἴῃ Ηϊβ ρου ασιηαο ργδοίεν τι" Ταϊυ γα ἐδ ρι5. ᾿.2πο- 
ρῶν, ὅτῳ τρόπῳ ἢ μένων πολιορκήσεται, “ἢ καὶ ἀναχωρῶν 
διασωθήσεται, προςφέρει 17], 109. “όγους ἐποιοῦντο περὲ 

τε τῶν ἤδη πεπραγμένων καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος πολέμου, 
ὅτῳ τρόπῳ ἄριστα γενήσεται ὙΠΙ, 45. ᾿Εσκέψαντο ὁρῶν, 
ὁτῷ τρόπῳ μὴ ἀνεϑήσεται τὰ πράγματα ὙΠῚ, 65. ΟἿ ΥἹ, 
ἀά, Ἵρπη σωθήσονται, ἐσκόπουν ὙΠ], σι. ΟΕ 1, δ2.001}, 

οὅ. ᾿Απορήσαντες, ὅπη πκαϑορμίσωνται (ΥἹπᾶ. οἱ Μίοδημ. χκα- 

ϑορμίσονται, ὈΘΠ6) τότε μὲν ἐς Πρωτὴν τὴν νῆσον ἀπέπλευ- 
σαν ἸΥ͂, 12. ᾿Εσπύπουν, ὕπως μετριώτατα --- καταπαύσουσε 
(τα. οοὐἀ. νυ]σο παταπαύσωσι) τὴν ἀρχήν ὟΠΙῚ, 54. 8ε4 

Ροβὲ οὐκ ἔχων, ὕπως ἰδρίτὰν σοπϊαποϊϊνι8, Οὐχ ἔχων, ὅπως 

τῶν εἰρημένων ἔτι ἐξαπολλαγῇ, ὑφίσταται τὸν πλοῦν ΤΥ͂, “8. 

σε ἢ, 52. (01 Βορῖο ποὰ οὐϊθιηρειαπάμι) Υ, 66. 1ἰὰ 

εἰἴϊδπ Ροβὲ εἴτε, ᾿Εβουλεύσαντο, εἴτε διακινδυνεύσωσιν, εἴτε 

ἔλθωσι 11, ι., 4φεπὶ τηοάσπι δἰϊαιιοῖ οοάϊοθ8 ἤθη 1.816 

εχ θεπὶ δἰϊαιη ἴῃ βίαι} ἰοοο ΠῚ, 4. ἤμ, 
Ἐπίαμα ξεξαγιιγι ἱπατοαίευὶ εἰ ορέα ξείνια ξμέμτε ἴῃ αα1-- 

Ῥυδάδημ ἰοοἷ8 ποὸπ πα] (πτη αἰ νει 81 δα αὶ πι818. Ομοα εχ 
1155. αὰλ6 ἃ Μαίίῃ. ρ. 709. 54. εἴ ρΡ. γδ4. 84. 46 ογταίίομα 
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ΟὈἸΙ4α. ἀϊδραίαία δαπὲ, οἱ ᾿πἴρα εχ Οὐδίϊοπθ ναυϊαϊὰ εἴ 
᾿παθαα8}} ορεϊπι8 ἀρραυθθῖ. θδιθ ΠΟ ΤΩΡ Θὲ, 586ρ86 

1π θυ δ} 1 ἰδ 6856 δοριρίπσδη. Νοα ηπϊάεμι Π, 2. Προῖ- 

δόντες οἵ Θηβαῖοι, ὅτι ἔσοιτο ὃ πόλεμος, ἠβούλοντο (5εὰ ρο- 

ἐϊι8 ἐβούλοντο, νἱά6 τη ρα 1π σαριία 46 ἀϊα!θοίο ΑἸ. 4) τὴν 
Πλάταιαν προκαταλαβεῖν, ἀαδπαα8πη ναὶ 101 αν. ἔσεται Πᾶ- 

Ρει; πραιθ ν, ὅ5. Εἰρήκεσαν οὗ παρὰ τοῦ Περδίκκου, ὡς 

πολλὰ αὐτοῖς ξύμμαχα ποιήσοι. Ψ'΄, 7. ᾿Αναλογιζομένων δὲ 

τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν, πρὸς οἵαν ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μετὰ 

οἵας ἀνεπιστημοσύνης καὶ μαλακίας γενήσοιτο. ΗΠ, δι, ᾿Ηπό- 

ρει, ὕπως βοηϑήσοι. 564 1Υ, ΄ττὸ., Εἰδότες ὅτε ἥξοι, ἐτή- 
φουν τὴν πρόςοδον ᾿νᾶνιὶ ρῥϑιιοὶ ΠΡ ἥξει δαρρεοαίίαμι, Ὠ]5-- 
ογερᾶπηί δἰΐδιη πη Θθγϑ πα ἴ, 00. 

80}. Οὐστα ἃ (αἴ  ἐμειη ν τὸ δ. 

88) (πτιποέῖνο οτοῖτι ἄν, τέα τοῦ ΡῈΓ 86 εοπιδέθέ, ργὸ {ὠ- 

ἐμγο εἰωδιίξαμέεν ρμοϑδίέο νοἰ ορίαΐϊνο οὕτὰ ἄν Ἠοπιογιιβ 

αὐλειν, ΠῸᾺ1.ν ιτ5ὅγ. Εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς 

ἕλωμαι. ΟΕ, Μδῖ. σι. αν, Ρ. 727. Οὔθμ ἀϑππ 8 ΡΙῸ- 

586 ΟΥΔίΙΟἢΪ5 ΘΟ. ρίο 65 ᾿πη1ϊθηΐαγ, δαἀσηοάαπι ᾽πὶ α6ϑί, 

τΠπυτὲ Ρ]αίου 8. ἰοου ται Οείίομ. ς. 19. ἰτα 1 ΜΙ αι Πα: οδά 

101 τϑοῖϊα5. νεερα αἰδιπιχὶι Βοοκία8, εἴ ἄν 6δδὲ Ῥγὸ ἐάν. 

ΑἸτατα ΡΙαιοη 8 Ἰοσααι ὑπ Πγ ρην. ο. 4ά. Οὐ γὰρ ἄν που 
ὑπέρ γε ἀλλοτρίου ἐπεξίησϑα φόνου αὐτῷ 1ρ56 Ἰπνοηῖν ἴῃ απ0 

ορίαϊναμ Γδρύπουα Ἠθγιηδηπιβ ποι ἀαδῖιει, Ὑτῖα 8 Χο- 

πΟΡΒμομΐΘ Ἔχϑπῖρία σοἸ]οσὶὶ ϑίαγζ. ᾿π 16 χ. ΧοΠΟΡΙΙ. 5. ἄν, 
86 μᾶεο οἵηπία ἱποογία βηπῖ. 4646 1158 Ηδ}}. 15. 7, 20: 

1.Ἔβῦοη. Ῥγοίγερι, Ρ.. 31. Ἀεἰϑὶς, εἰ 8 6}}}18 ποθ μῈ}1ὰ. ἘΣ 

ΤΠαογαϊά6. δχεμιρία ποίαν πηαβ ᾿ᾶθς 1, δά. ἴῃ ψΨΕΡΡΙϑ 

Σπεύδοντες σχολαίτερον ἂν παύσαισϑε (185. Αὐσ, Ε], Βερ-. 
ΟΥν. 5εὲχ Ραυῖθ5, μαρθηΐ παύσησϑε. 1, τάο. ᾿Αἀπισχυρισάμε- 

ψοι δὲ, σαφὲς ἂν καταστήσητε αὐτοῖς, ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλ- 
λον προῤφέρεσϑαι. Ηΐϊο νεὶ 6 Βερ. (Ραν. 6.) ΗΒ. δὲ Βδ8. 

ορίαἰϊν τ, ν 6], ααοα ρυ τη οἢ οοάϊοσπτη αποϊου αἴθ, Ρ8Τ-- 

μα ΟἿ ᾿ρϑιιτ ὀχαᾳαϊδι όσοι Ιοααθ με ἀϑαπὶ Ῥγαθἔθυθη- 
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41π| εἰ, ε ((855.. ἀπξ. Ῥᾳ]. συ. Ῥδγ. Ὁ). ξαϊασαπι γτϑρο- 

πεηάαπι, ΠῚ, 89. ἄνευ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο 

ξυμβῆναι γενέσϑαι. (455. ΟἹ. ες. δοκῇ, 5664 101 νυ]σαία, 

ἐχ αυὰ ἄν ρενιποὶ δὰ ξυμβῆναι, νε] «ὦ 5θῃϑιηι Ὀγδεβίδῃ. 

ΤΥ, 65. "Ἄγαν. εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς ἐχϑίστοις, διά- 

φοροι δὲ οἷς οὐ χρὴ, κατ ἀνάγκην γιγνώμεϑα. Οὐο ἴῃ Ἰοοῦ 
ἴῃ ῥ᾽ αΓΙπη5. δὲ σαί! !8511}}18 ἢ 15 δϑὶ γιγνόμεϑα, 6 480 

ἔαοι!α δραϊίατ' γιγνοίμεϑα. ΟΥ̓ οἰΐαπι ΤΥ, ὃ6.,, ΠὈ] ῥτὸ φαι- 

νοίιιεϑα ἴπ (855. Ατιρ. οἱ 4118. φοα!ο 8 μινερ δα φαι- 
νώμεϑα. 

ββ) ΑἸΙααο 65 οογιεοέἑοτιβ ἦγ προ γαΐρτόγγυ γπμέαμ-- 

εἶπ. απ 1, 4“. ἯΙ Ἐπ οϑραιοὺς τούςδε μήτε ξυμμάχους δέ- 

χησϑε βίᾳ ἡμῶν, μήτε ἀμύνητε αὐτοῖς ἀδικοῦσι σομ! πον 5 

Ῥυαθβθηιβ σαη μή ΡγΟΙΙ ἶνο οοπίμποῖα8. 80] ΘΟ 8 αϑβῖ. 

ΟΕ. Θτορον. (ογ. εἰ οἱ. ΠΡΌ. Ρ. 15. 814. ὙΠοΠΙΑ5 Μαρ. Ρ. 
δ᾽11. Πργηι. 46 Ῥγδθοθρίι. συραβα. Αἰεοἰδις. Ρ. 4. 544. 
Οατὴ οοαϊοῖθ5 βου θοπ απ δέχεσϑε. [Ιἃἐπὶ νἱ ταὶ δὶ Υ, 

105. ΟΚΎΤ, Ὑ 

ΑἸΙο “νιΐο Ἰθογαραῦ Ἰοοβ Ὗ, 55, 46} οογγοχὶξ 
Παᾶοκο ΘΎ 61}. οὐ, δα 1. Υ. Ὑπυογά. Ρ, δὃ., φαΐ πιοι ἐε-- 
θεθδὶ ἰθπίαγ , 69., ὉὉ1 ργορίει οὐ μή τεοίθ βοαιίίν 

ςοπϊμπρῖνιιβ. αι. Ρ. σ2ῶ8. 566 ἰο]]6πά αχη ετὐῦ ν[10-- 

50 π| ποιῆται Ν], 58. (ομίγα χατάϑησϑε!ϊ, 53. πο χημίει]ο-- 
Π6 »γεϑϑ νετὰ που ρνθίδί 8 Ἔσογθ. 1 16]] 6 χΊ πλ8 οᾶρ. ΙΧ, 

77) Νεαῦθ 80] οταπαγη αἱ δέ τι δοκῇ Υ , γ77.5 4 ῸΠ|ὶ 
ἀρὰ Βογαβ οἱ ἴοπεβ αὐ οἰΐατη δἰπθ κα οὑπὶ σοηϊπποίϊνο 

νεοΐθ ᾿ϑηρσαίαν. Οπδ8Πι βἰνποίαγαμη Ὗ, 79. 15 Ἰην Θηΐ65, 

αἱ δέ ποι στρατιᾶς δέῃ ποινᾶς οἱ αἱ δέ τινι τᾶν πολίων ἡ ἀμφί- 

λογα. ΄άε σγμι. δὰ Υἱρ: Ρ. 851. 864 ἴῃ Αἰ οο βουπιοηὸ 
εἰ στέττυ οογωτοξῖνο ἀρυα ἰγᾶσίοοβ. ἡ πάθῃ ἔδο1]6 Δα τ 1-- 
ἴπν (ν14. ὙΠ ον] οι, ΟΡ δου ν αἰτ, οὐττ. 1πὶ ΑΘ ΒΟΒΎ]. ρ. 196. 

54. εἰ δέῃ. αὐ Βορῆ,. Αἰδο. ν. 4ά91.), πϑθῆπθ ἃ Ῥγοβᾶ 8οῖ-- 
ΤΊΟΠ6 Ρ᾽δπθ 8] ]Θ μα τη 68ὲ (νἹ4. θῈΚΚ. Απθοαα. 1, ρΡ. 144.) 
ἘΒδοθητ ον θ5 τπαχῖπιδ βου! ριον θα5. τ Βιοηγϑῖο, Ὀῖο- 
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ἄοτο, ΤΖιποῖαπο (ΠΏ. ΥἹΙ, 2. ὉΜ. ΠΙ, 5.) υδιζαΐαχα. [1{6-- 

486 ἴῃ β0ῃο αϑία ΤΠ πον ἰ415. Π86ο διγποίιγα οαΡθὲ οἤθη- 

δἷομθ. Ὑι4. 1, 121. 1, ὅὃ7. 4], [ἡ ΤἘΠαογάϊαθ ἴρ8ο ρδὰ- 

οἰϑδίπια ἰϑηϊαμ Εἰτ18 γαὶ ναβίϊσια. [ἷὶῃ νευθ]5 ΘηΠ 1, 158. 

“Δακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ᾽ ἄν, εἶ τοὺς 

“Ελληνας αὐτονύμους ἀφεῖτε, ὈοὨΪ οοἀίοα8 ργϑαβθπὶ ἀφῆτε. 
Οὐοά ποῦ ααϊάεπι ΡΙΆΠ6 ΒΡ νυ πη], 864 16 ἰδίπευι, αἱ 

δἰμααϊ οατπι ΠΟ ΠῸΠ118 110} 15 εὖ πταΐογα ἵτι ἤν (ν1ἀ. Μία. Οτ. 
Ῥ. γάδ. 5.): αυοά 5] ποη ρ]δοεῖ, νυ]ραῖα γεϊϊποπάα, Τα 

Ῥοιἰδϑίπηαια πᾶσ ρα ηθηΐ σάρρα ὟΙ, 21. Πρὸς οὖν τοι- 

αὐτὴν δύναμιν οὐ ναυτικῆς καὶ φαύλου στρατιᾶς μόνον δεῖ ---- 
ἄλλως τε καὶ εἰ ξυστῶσιν αἵ πύλεις φοβηϑεῖσαι καὶ μὴ ἀντιπα- 

ράσχωσιν Θἴο., Ἐδὶ τηοάο ἀπδίπον ΘΟ αρεϊ σοαΐοα5 ἦν. 8588 

ΨΠΙ, δ5. ᾿Ηρώτα ἕνα ἕκαστον αὐτῶν παράγων τῶν ἀντιλε- 
γόντων, ἥν τινα ἐλπίδα ἔχεν σωτηρίας τῇ πόλει, --- βασιλέως 
αὐτοῖς [Πελοποννησίοις] καὶ Τισσαφέρνους χρήματα παρεχόν- 

των, σφίσι τε ( ἀϑηναίοις) οὐκέτι ὄντων, εἰ μή τις πείσειν βα- 
σιλέωα μεταστῆναν παρὰ σφᾶς, νοὶ ἴῃ 60 5ογίρίογθ, ἃ 40 εἰ 

σαπιὶ σοπΙ αποίνῸ σομ] ποίη 6856 οομῃϑίαγοι, δεσυθ 1618 

Ῥγδδίεγγοι να]ραῖαθ δουρί γα μη σΟΟ ΟΠ πεΐσῃ. (είετο- 

αυΐῃ Ηἰδὶ ΠΌΤΔΕΥΊΙ5. ἸΟΘΟΥ ΠῚ, 1Π ΔΆΪΡι5 εἶ ρα ἘΠ οΥ α1- 
ἄδθμι οὐ σοπϊπποῖϊνο ἱππσίίη, Ὠ]Πἶ6 ΡΑΥν 5, αἱ 1051 

εχίραδθ ἢ 4εὶ εββοηΐ, τῈ5 Ρ6. 586 ΠΠ ἀτπ Παρεγεὶ ἀπδι(διο- 

πιϑῖη, 18 φΆΙ 6πῃ, τ ποσὶ σοΟΠΪαποὐν 5 ΡΓῸ ορίδεϊννο, 566 

εἶ Ῥτοὸ ἤν δοοϊρίαἰαγ. ΟΥ̓ θυ. ἀθ Ῥυγδβοθριῖ. ααἱραδα 4. 
Αἰιϊοίδιι. Ρ. ΧΙ. β4ᾳᾳ. Ῥϑυιου]απι εΐπι ἄν, 6χ 48ᾶ αἱ εἰ 11-- 

Ἰπὰ ἦν σοηῆείαμη 68[, δἰΐαμα 4110] ομἐϊ ΤΠπαογαἸἀε8, ὉὉὲ 
ἃ το] 4185 ροαδϑερ5 ΘΘΥΊΠ "85. δου ρίου 8. δα ταν. Τί 
φανίϊοι αβ μέχρι, πρίν, ἕως, ἔςτε δρυά ἰγαρίοοβ 481-- 
(δ οἴμ7γν σογΙιοέΐνο 81π6 ἄν ἸεΡῚ οσοπϑίαϊ (νἹ4, ῬΟΥδοη. 

«ἃ Ευτὶρ. Μεά. ρ. 415,)): 564. ἴῃ βοϊαίο βθυ πιο ἄν Ὡ60685- 

δαυῖα πὶ 6886 οσοηίθηαιὶ Ηεϊπαονῖ. δὰ ῬΙ]αι. Ῥῃδθάομ. οϑρ. 

ΨΙ., ἃ 4ο ποὴ ψαυ]ίατ σϑοθαϊὶ Ἀεἰβὶρ. Οοηϊθοῖξ. 1π ΑὙὐἹ-- 
βίορῃ. ρ. θέ. 38.4ᾳ. Οὐδπαμδιη Πᾶ60 τα δἰΐδι ρα 41105 
ΒΟΥ] ρίογ 8. Π0η οαχδὲ ἀπ αἴ η6. Οοηξ. ΒΕκκΚ. Απροαα. ἱ, 



Π,. ΒΚ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΘΌΙ5. χξι 

Ρ- 129. εἰ πο5 84 Χοπορῆ. Ουτορ. ΠΠ, ὅ, 50. 11 ΤΠιι:-- 
οὐάϊάς οογὶθ ἄν ομαλὶ ροβ8586., ἀυδὶο οατοῖ, Ὑι4. ΠΙ, “ὕ, 
Μέχρι οὗ τοῖς ᾿Αϑηναίοις τι δύξῃ. ΤΥ, 1θ6, μέχρι οὗ ἐπα- 
νέλϑωσιν οἱ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν “α:εδαιμονίων πρέσβεις. ΤΥ, ἀ!ι. 

Μέχρι οὗ τι ξυμβῶσι. 1, 46. Μέχρι οὗ ᾿ἀϑήναξε πεμφϑῶ- 
σιν. ὟΠΙ, 9. Πρὶν διεορτάσωσι. ὟΙ, 3η. Πρίν διαγνῶσι, 

ὍῚ Μοβαμ. εχ δρϑιία σουγθοίίομθ διαγνῶναι. π66 ποῦ 

Βρουπμθη8 (8585. Αυρ. 6]. Μόοβαι. βουρίαγα πρὶν ἐπ᾿ αὐτὸ 
ἔλϑῃη ΤΙ, δ5. ῥτοὸ ἐλϑεῖν. ΑΠ1ο8 Ἰοσοὺϑ πιΐπτι8 οοστίοϑ, αἱ ΥἹ, 

10. εἱ 58., ἤππο ΠΟΙ ΤΠ 118 ΠΡΒΘ6, 564 εἰΐαη ργοπογηῖηῖ 

γεϊαξίνο ἄρτια ΤΗπον αἰ ἀδπὶ δορτιγοἐΐρτεβ δἷμα ἄν ἀὐάϊταν. 
Νὰ δομη πη ΟΓ 8 γα υῦθα Π1, 45, ἥν τινα τύχητε, απᾶθ Ὁ 
βεπίεηίίδτα ᾿ρβαπι ἱποουία δαὶ (ν]4. ποὶ,}, πον 1, γὄ,, 

ἘΔ νυ]ραίῃπι γένωνται οο(ἶο68 πιπίδηΐ ἴῃ γεγένηνται, οεΓία 
δ πΐ βπεσιρία δεο. 14, 7. Τοὺς δὲ λόγους μμακροτέρρυς 
οὐ παρὰ τὸ εἰωϑὸς μαρηγοῦμῃ» ἀλλ ἐπιχώριον ἃ αν ἡμῖν, οὗ 

εἰς βραχεῖς ἀρκῶσι, μὴ πολλοῖς χρῆσϑαι, πλειόσι δὲ, ἐν ᾧ 

ὧν καιρὸς (ἢ, διδάσκοντάς τι τῶν προὔγου λόγοις τὸ δέον πράσ- 

σειν. ΕΥ̓, 18, Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες τἀγαϑὰ (ἐς ἀμ- 
φίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο, καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἱ αὐτοὶ εὐξυν- 

ἑτώτερον ἂν προρφέροιντο, τύν τε πόλεμον νομίσωσι εἰο., 
6 φιογατα τ  ]]μ8 8. ποίμτα ἴδπὶ ἀἸοΐατη οαρ. Χ. ὙΠ, 77. 

ἐν ᾧ ἀναγκασϑῇ. Α64. βοτῖρί. ἀἴδορορ. ἴῃ Χϑπορ. Ουτορ. 
Π, 2. 25. 1Υ̓́, 1, 21, 1Υ͂, 2, 558. ὙΠΠ, 1, 6. εἰ φῃδε 'π 

Ῥγίπιο ἰοοο δἰαιθ δὰ ΠῚ, ὅ, 80. ἴπ ποβίγα δά ἴοπθ δπηο- 
ἰδ ν]μ} 18. 

δδ) Ῥοϑὲ Ῥαγίϊοιιϊαβ οοτιδίζζαισε δἰ στη οανιέοθ. οοη-- 
Τωισιοεέρμϑ ἴῃ ΤΉ σου ἀἴ46 ἔροαΘη ἰβοίπν 8. ΘΕ ϊα τα ῥτγαρίογιέο 
Ῥγαθοεαεπέε, Ἰάηπο νεὶ ΟἿ 5 Ὀ5{{πίππὶ σορίἰδίϊομο ρυδ8- 

9618 ἴθ ρ.8 (οἵ, Ἰηΐτα σαρ. ΧΧΙ, 3.) νεὶ Ὁ ρουπιαίαίι τα 

ΒΕΥΓΊΟΠΘΠῚ τθοίαχηῃ αἴαιια ΟὈ]]4 1 11Π|. 

Ἵνα. ὥχετο ἵνα δοκῇ ὙΠ], 89. Οἵ, ΥΠΙ, οο. Υ, 43. 
Ἵνα μή. ἐφεβεβλήκεσαν, ἵνα μὴ ἐπιβοηϑῶσι ΤΥ, 1. 



ιά2 1, ὉΠ ΕΠ ΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΘΘΟΥΘΕΘΙΘ. 

Μή. δείσαντες, μὴ ἀναλάβωσιν, διεκόμεσαν {Π|,.χ9. ΟΥ̓, ὃο, 
85. 1; σι, 3. ΨῊΙ, γοι πὐδίχθῦ,.8}}: ᾿ 

“Ὅπως. ἔπρασσεν ὕπως γένητω 1, 65, Π|Ι|, ὃ6. Υ, 48. 

δὶ 

“Ὅπως μή. ἦλθον, ὕπως μὴ σφίσι γένηται 1, 581. ὟἹ, “5. 

Τὰ νϑῖὸ ποὴ 4 πρ1ΐαΐ ἀἸΘΕΤ 6 ΓΘΙΪ4 1] οπιμ65 ἰβιου]οῖ. 

Εἴ, Ἠεγπι. 46 δπηθμα. σαὶ, αν. αν, Ρ. 211: δὲ δά Υ1ρ. ρ. 

ὅὃδι. οἱ α1δ1. ὩΤΠΙογβοῇ. αν. δ. 545. 4. οἱ ποὸ5 δὰ ΧεπορΙι. 

ΟΥτορ. ΠῚ, 2, 27. δίααθ Δ] [μποϊδη. Πι8]. θοὸν, ΧΥΙ. 

Ἐλίδια ορίδιϊντπι οἱ Ομ! οἰ νὰ] ΘΟὨΙ σὲ 'π δα ει ρμε- 
χίοάο ν᾿ ἀθθη5 οαρ. ΧΧΙ. 4, γ). 

ΟἿἱ 4 ΘΙ τέδιι8. ΘΟ, οὐτοῦ ἴηι Τὰ ρῥΓαθέορια ρεγ-- 
ἐϊποὲ οἰΐαπι αὐ δοπέθγέϊαβ γεἐωξίνωβ οὐ ἐεηιρογαΐοδ, 488- 

ἰδηὰ5 1 15 οὐϑῖο βϑοῖα εἰ οὔ] αα ρου τα ἰδία ΘΧ 1818 {0 

ἬΘ. Ο85. οὐ, ἴῃ Α6βεὶι. εἰ Επσρ. Ρ. 25. ΤΉΙΘ 5 οἢ.. 

ΟΥν. δ. 546, ιτιὃ. 11, γά. ΟἱὨ Πλαταιεῖς ἐβουλεύσαντο ᾿Α9:;- 

ναίους μὴ προδιδόναι, ἀλλ᾽ ἀνέχεσϑαι (( 855. Ἀ6ρ. ΟἹ, Ῥαν. 1. 

ἀντέχεσϑαι, τιῖ ρυδὲ ποὺ νευθηπι ν]Ρρῖ]α πίοι ρα σΘ 11], 

εἰ εχ πίθου. τορείθπαάμμη δἰῖ ᾿“ϑηναίων: 8661 15 [ἸγγμΐτοΓ 

αὐϊιαότεγο; νι ἀντέχεσϑαι οὶ σϑϊνο τοὶ ροίϊα5 

4πᾶπι| ῬΘΓβομπᾶΘ ἱπηριταν, οἱ ἃ Ο 88. ἀἰβδϑῃίιιηὶ Ααρ, οἱ 

ῬᾺ].) καὶ γῆν τεμνομένην, εἰ δεῖ, ὁρῶντας, καὶ ἄλλο τι πάσχον- 

τας, ὅ, τι ἂν ξυμβαίνῃ. ΝἼΠΠ, 66, ᾿Ηξίου ἐᾷν βασιλέα παρα. 

πλεῖν τὴν ἑαυτοῦ γῆν, ὅποι ἂν καὶ ὅσαις ἂν, (ναυσὶ) βούληται. 

1, δ8. "Ἔδωκε νέμεσϑαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς ᾿Αϑηναίους πόλεμος 

ἡ. ΟΕ ὝΎΠΙ, 8ά. Χομορμ. Ογγορ. 11; 2,.-ὃ. Ὑ, 1, 5. 8]. 
4" 

510 ἀρυᾶ Ταοίϊαπι ἔρεαπθη8. Ρου θοία μι ΘΟ ΠΟ Εἶν 
ῬτῸ Ῥ]υβααδιηρογἔθοϊο (ν1, δὶ ἀπηδ!]. 1, το, 1211.) εἰ ρυιδθ- 

568 ΡῬΓῸ ἱππρογίδοϊο, δἴαιιθ μϑυθοϊα τη Θομϊ ΟΕ ν1 Ρ᾽Ὸ 

ἱπηρουδοῖο πιδἰ ἰδία. οἰϊαπὶ 4118 Ἀομλδπονμη Ὠ]β᾽ ΟΥ]Οῖ5. 

Νορ. ΜΗ. Υ, 1. Αὐ δι. 1, 3. ΠῚ, 2.. (ἴηι. ΕΥ̓́,.1. 1.γ5. 1. 

5. Αρ68. 11, 2 
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.οἋ) Ορτετδῖινα 5. 

ααὴ 7 1Τέΐο ἰἰδιιατγίοτττι ργο αἰΠ]8 πιοαῖ8 ἐἰ]αίμ8. πο 
ἔδο 116 δἰ 4φαῖ8 τϑίμ]θυῖς νευρὰ 11, 89. Καίτοι εἰ βαϑυμίᾳ 
μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ, καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλεῖον ἢ τρό- 

πῶν ἀνδρείας ἐθέλοιμεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς 

τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλϑοῦσι μὴ 
ἀτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχϑούντων φαίνεσθαι, τὉ1 ὙΙπά. ἐϑ ἐ- 
λομεν. ϑ8εὰ νυϊσαίαπι πο δο]τιπὶ σεΐθυΐ σοί ςε5 ἀδἔθη- 
ἀπ, σ θυ πηι δἰ ΠΙο δἰ π5 Ρ. 801.ν 4111 ΟΡ πο ᾿Ρβ1} 

1π5 0 Ὠ οὶ ορί δ ν: ἐθέλοιμεν τιϑα πὶ πδὲς ψερθα αἰονὶ. 

Ἐχουϑαμΐ οἰϊαπλ ΠΡΡΌΓΠ δου ρίαν πὶ δα, απᾶ6 ἃ Μαίιῃ. 

Ου. Ρ. χάσ. ὅ. εἰ ἃ ϑε!ιδοῖ. δὰ θίοη, ἢ. Ρ. 2ι4. ἀπποίαία 
βιιπὶ. ΑἸΠ Ἰοοὶ ψϑῦδ᾽ νΠΠ]1ο81. Αο ῥτὸ ορίαἴνο ααΐάδπι ἰη- 

αἰοαίναβ τορομθηάπ8 1, ὅ8. Καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέο- 

σιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖς δ᾽ ἂν μόνως οὐκ ὀρϑῶς ἀπαρέσκοι- 

μὲν οὐδ᾽ ἐπιστρατεύοιμεν ἐχπρεπῶς, μὴ καὶ διαφερόντως τι 
ἀδικούμενοι. ὍΡΙ ροπίγεπια μ181]} ΔἸ ἃ εἰρη ἤσατ δ ροϑϑαηΐ, 
ἀὔδηι: πδῴιθ δχιιο πιοαΐνο δεἰζιγε 15 ἐπ δ Γαγγιιθ., πϊδὲ 
εἰΐατη ἐπι ΊΕΥη, ἡηετπγίαγγα ἀοοερ ον σγιδ. Τὰ Ἰρῖϊαν 1ηϊὰ-- 

τῇδ ἀθβου θθροίαν ἰδ ατιατα 4188 6Θὺ τηοάο, 4πὸ ἸοαφαπηΐαΣ 
Οὐ Π1Ι|, ογίαϑϑθ Τπΐθγγοῖαν, ἔονία5815. δἰ ὩΘῺ ἰηΐογα 
γεῖαν, αυοα 6ϑὲ σομπίτα Ἰοοαὶ παΐπασαπι. 1,6 σα ̓ ἰσί τ Οαη 
ΟΡ Πμη15. ΠΠρτῖ8 ἐπιστρατεύομεν, δοἰζιηγν ἐπ ξδγίπιια (ἐμ ξογτα 
δοἰθηει8). ΟΥ̓, Οταῖ, ναυϊαὶ. 1, 42. Τὸ ξυμφέρον, ἐν ὦ ἄν 
τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνοι, μάλιστα ἕπεται. ὌΡΙ ἁμαρτάνῃ δα ϊὶ 
ἴα Νεορηγιὰ8 Ὠιιοα8. 11, 44, Καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις 
μὴ πειρασάμενος ἀγαϑῶν στερίσκηται, ἀλλ᾿ οὗ ἂν ἐϑὰς γενό- 
μενος ἀφαιρεϑείηῆ. Ιπ ηυΐθιι8 ορίαἰϊνι5 εἰρηϊβοανεῖ: ἀο- 
ἰδγτῖδ ταὶ, ψίο ργϊνωγὲ ροϑβϑίσιμβ. 8684 πο βευύπιο δϑὶ ἦ6 
1185 4] ΔΘ δ 6 ἔογσαπε, ἀυοα ΔἸ] δηο, 5ἱ 4αϊά ΔΠ1π4 Ἔνε-- 
ηἰαϊ, Ῥοηΐ5 ρυϊνεπίασ, 8εα ἐδ 18, φαΐ ἀοϊεπὲ θομπα ἰδᾶπὶ 
διπΐδϑα, ἰὐπα 8 δἱ ργαθοθαϊε στερίσκηται, εἰ ῥγὸ ἀφαιρεϑείη 
6Χ ὙΙπά. εἰ ἀποθὰ8 4}118 σοα οἴ θιι8 τϑϑιϊταθπά τι ἀφαιρεϑῇ 
(νψο αἰϊᾳιιῖς ρΥϊναΐτς ξεογίξ"). 



χάκ 1. ΡῈ ΒΕΟΟΌΤΙΟΝΙΕ ΤΗΘΟΥΙΟ15. 

ΟοΥνσθημάπ5 οἰϊδηι Ἰοοὰ5. ΠΙΘ ΠΟΤ 1}15., 4αἱ νι ]5Ὸ 516 

Βουιθιίαν 1Π, 44, Ἦν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὖ- 

τοὺς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω᾽" ἤν τε παὶ ἔχον- 

τές τι ξυγγνώμης εἶεν, εἰ τῇ πόλει μὴ ἀγαϑὺν φαίνοιτο. Ναπι 

ἦν οὰπὶ οΟρίδιννο. ΡΥΓΟΡΓΙΒ πο οομβίγαι, ΠΘΙΜΪΠ6 [μι σὶΐ, 
γιά. Πεγοαΐδη. Ρ. 455. ΒοΚΙκ. Απδοαά. 1, Ρ. 44. ὙΠομ,. 
Μαρ. Ραδ- 367. οἱ Ηβυπι. 46 Ῥυδεοορὶϊ. ψαϊραβαα. Αἰ οῖϑίε. 
Ῥ. 14. 5ηΠ4ᾳ. ΕἸ ἰοὺ Ἰσίίαν 1π Πδο αἰᾳὰ6 8118 ὁχ ἄν οομῆά-- 
15. Ῥᾶν.ΟᾺ}15 ἴα πίη ἴῃ ογαίοηθ οὐ ηὰα. (ΟἿ, εχ. δὰ 

γ]β. Ρ. ὅ22.. ΤᾺ]15 δϑὲ Ιοοσιβ Ὑμαο. 11, σ᾽ ᾿Εκέλευε --- 

ἐκεῖϑεν ἤδη ξυναγαγόντας πάσας τὰς ναῦς, τοὺς ἐπίπλους, ἦν 

που καιρὸς εἴη, ποιεῖσϑαι, τ] οὔπτι68 τὶ ἣν τποηΐαγ. Ααα. 

δα Χοθορη. Ογτορ. ἴ, 5, 1ο. ΙΥ̓, 2, θ. ποῖ. Ηἰ5 νεσοὸ 

11 πλ 1 {15 δα ΟἸΤου 8 ν 6 πιὰ, απᾶ6 ἃ ϑομδοίενο Μείϑιι. 
Οὐ. Ρ. ὃν. αἰδραϊαία δαηῖ. Οὐαθ ϑηῖ Ἔχϑπιρίδ στρα 
Ῥιοροβιίαθ σθριυρηδηΐ, θα. ἀρι Δμ  ΦΆΙΟΓ 68. αὶ δι 5001- 
Ρίογθβ δὲ ρᾶποῖ, οἱ 4}1185 46 σαιϑὶ8 βιβρθοία 81}. αἴθ 

ΤΩΣ ΧΙ ΠΊΔ 1 ραγΡίθη [80116 σουγσὶ ροϑϑαμὶ. ΟἿ. νν ον, οι, 
Μομηδοο. 1,. 1. Ρ. 101. Νάτο ομΐπι ρου ΘΟ ΡΙΡ 18 ἰοοἷ8 

ταὶ! ἸΙσαῖ, αὐ ΠῸΡ6 ἃ ΠΟΠΠΘΙΆΠ16 ἰδοίιηι, 4αἰ εχ Ποιο- 

ἀοἷο 1, 106. Ιαυάδηβ νεῦρα Ἣν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος 

ὁ χουσὸς τῶν φορτίων ἀπελύμενον ἀπαλλάσσονται" ἣν δὲ μὴ 

εἴη ἄξιος, ἐςβάντες ὀπίσω ἐς τὰ πλοῖα κατέαται, ἴδοι! 161 ἴῃ 
ῬταΘβίδ ἢ 1581}}}}8 110 }18 46 6556 εἴη. Παααα παι ἀμ ̓16 θέϊδην 
Ἰοοιι8. ἙΠυΟΥ 1418 ϑαργα μοϑιία8 ἀδργανδίιβ δϑὲν ἴῃ α00 

ἴβ οι] ΠΙσοχδὲ εἰ σθοὶρὶ, Ὡἷδὶ μοο ἴῃ ἀδργαναῖῖβ τποῦο 11}0}9 

Ἰερερθίαν. ΑἸϊαπὶ ἰρίαν φογ τ θοίϊοπεπι οἰ ΡΟ Ιϑρ 1 οι δμὰ 
᾿πἀ!οαν 8, 46 ΄αὰ ν]ά. ποῖ. 

ββ) Μαῖίο ἱμέοϊδοίδ. 1, 50. Τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλ- 
κον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν, ἃς καταδύσειαν. ϑ΄ο], ᾿Ζττικῶς, 
ὧν κατέδυον. Οτερον. (ογ. ρ. 58, Τὸ λέγειν εὐκτικὰ ἀντὶ 
ὁριστικῶν ᾿Δττικύν ἐστι" οἱ Ἰαπάαὶ ἀδιη δ ἰναπο Ἰοοιιη. 1η-- 
δρίθ. Ῥγομπομπιθη τα ἵνα ἀαππὶ φιῤίοιιψιθ νΘῚ δὲ 4ιιῖ8 

ΒΙσὩ Ποοῖ, ορίαίίν αι ἴῃ τ ργϑοιθυία 46 τόσα ΡΟ ἰα, 

ΜΆ. Ρ. σόι. Βαίτα, δ. 156. ἀπποῖ, θ. ὙΜιογϑοῖ, δ, 547, 
: ἴ: 



π. ΕΒ ΕΠ ΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΟΥΘΙΡΙΒ, τά 

χ. θ.. Ιπεριϊπ8 οἰΐαπι 1π λέγοντες ὅτε δράσειαν ΠΠ, 5, ορία-- 
τίντα ἱπά!σαίανι ἰοοαα ἔσπασε ἰγδάππὶ Κοθη8 δά ατε- 

ξον. Οοτ. 1. 1. εὐ 41 δυπὶ βεηυαϊίαν (οί! ]εῦ. ΠΠὶ δα ΐθπὶ 

νεῶν ἃς καταδύσειαν 51 }}1ἃ δαπὶ νεῦρα, α4π86 εχ ΠΙ, ϑ8ά. 
Ἰηϊξ, ῥτοία τ Μαίμϊαθ Ρ. 755. 5. Ῥεμίΐψας ὙΠ], το., υδὲ 

ἐπ ογαϊϊομε οὐδ ααα σοίϊοο8 ΤΠ 418 φϑέγγοιντο, Ὠ]ο- 
πυϑῖ8 Ηδ]110. δαίθιη ἐφϑέγγοντο ΕΧΒΙθ δῖ, 6 ἀναθοαβ πραδθ 
1π|6016 αἰσαιηαμα Ὀ6η6 86 παραὶ. 

(εἴθσασα ἴῃ 8110 18, 4118}658 τποὅο Δρροβίίδε βαηὶ, 856Π-- 
το εἰ8 ἄν ορίαίϊνο πο Δα] 4τσι σοηϑέθε, ἔδοΐατῃ ἐϑηπε 

ΔἸ χαοίϊε5 ἴῃ ἽΠΠΟΥ 166, τιὶ ἸΏ ΧοπορΒοῦΐε (α18ρΡ. Π6 ρατί, 

ἄν Ρ. 55, 544.), Ροδϑὶξ υἱάσι. ὙΠῚ, δ4. Καὶ ἐψηφίσαντο, 
πλεύσαντα τὸν Πείσανδρον καὶ δέκα ἄνδρας μετ αὐτοῦ πράσ- 
σειν, ὅπῃ ἂν αὐτοῖς δοκοίη. ὍΡΙ ἄν πιαρὶ8 δα ὅπῃ ρογίπεί: 
ιοποοοιπᾳιο {ϊ8 νἱαἀογοίμν, ὙΠ, 68. ᾿Αντιφῶν --- 

κράτιστος ἐνθυμηϑῆναι γενόμενος καὶ ἃ ἂν γνοίη εἰπεῖν. [πᾳ 

αῖθιι5 ἰάηηθπ ἄν ἃ πη} 1118 σοί, ἀρ εϑὲ δἰᾳαα ἴῃ 4} 119 8661 
τιαίαϊ : ̓ἰδῆτπιθ ἃ ΠΟΡ15 ἀο]οίαν, 

77) Ῥοδέ ρῥγαξϑβεπβ ἤιϊϑέογίοτεγν τϑοὶθ ορίαϊ στσὰ (αξ 
ὙΙ1, 17.) ρΡοπὶ, ποίη δϑί. [τὰ δἰΐδι ἀρι 1 αἰἴποβ ργαε- 
5618 ἰδίου Ἱοῦτη 56] τὰ ᾿πηρεγἔθοϊασ σομϊ αποίν]. ὙΙα. 
Πληδ6 δα ϑ4]81ῖ. 88}. ο. 54. ; 

Πε ἰραμβῖτα Δ Ὁ ορίαϊϊνο δὰ οοηϊαποίϊναχα οἱ ν]Ἱοϊ βϑὶ πα 
ἰηἶνα ἀϊοοίαν 580 Οτγαίϊομα ναγίαΐα. 

ἘΠῚ ἘΠ ΤῈ πτι ΤΥ Ἢ δὲ 

αα) Ρρὸ νογῦο {χιϊέο,, 3ῖ σδιὴ ε 1μαιπόραχσῃ Ἰἰηραᾶ ἴιι-- 
αἸσαγητ8.). ΡΟΏΙ οοηῃδίδιὶ ἐπ ογαΐίοπιε οὐἰίφια 1 86 6 1115 

τοῖν 8. ἐθπ ρογα θι15. βἰτα  θαθα 6, παρ απ ΡΥΪΠΊΑΓΙΔ 6 
βοῃϊθηϊῖαα Ἰπδηϊτνο ἜΧΡΓ 8586 διθΐ. Π, 102. «“έγεται δὲ 
καὶ ’Δλκμαίωνι τῷ ᾿ἀμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαι αὐτὸν μετὰ 

τὸν φύνον τῆς μητρὸς, τὸν ᾿Απόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαν 
οἰκεῖν. ΕΥ,. ο8. Εἰ μὲν ἐπιπλέον δυνηϑῆναν ({ἰὰ οοα. ρτο 

γῸΪ]Ρ. δυνηϑεῖεν), τοῦτ ἂν ἔχεν. Ἐπδια ὙΠΠ, 85. ἕξειν εκ 

1πιογά. 7. Κ 



Σ 

140 Π. ΕΓ ΕΠ ΟΟΤΙΟΝΕ ΦῬΗΘΟΥΘΙΙΒ: 

ΟΡ πι15 ΠΠΡι 5 Ἐθοϊρί πόσην, ϑιγαοίανδμι Πορα τα ἸΘΟΌΡ 1, 
αθδδ ποηπῖ}}05. νῸ5. ἀοοίοδ ἔπρίς, 88.185 Ἔχ ρβάϊνοραηΐ 

Βαῦον, αθ ἢ, τοῦ δ π}. εἰ Βρθάον. δὰ [, 91. Μαίμ, αν. 

Ρ. στ. ἔστχηι. δὰ ΨΊρ. ρΡ. ὅ32.. Ἰπαπίαν Ἔα ἐπίογάσπι 
Τιαἰϊπον στα βίου, πλβχῖη 6 λνι5. 1. δοδμει]εν. ὅσ. 

Ρ. 6:8. ἢ, παῖ ἐππαποιαία Ἰη Ππί ξεν 8 τὰ πίον θοβῖξα., αὐ 

ἴπ 8115. ἰπρΡῸ158. ΡΑΓ ΘΠ ἢ 681 σοπϑί τ π!, δὲ νου πν ἢ) η1-- 
τὰ τοοὶρίϑμϊ, ἰμ ΠΗ  ἰνὰπι τϑιϊμμεπε Ὗ, 7. ᾿Ξυνέβη αὐτῷ, 

ἅτε ἐν. αὐτῇ τῇ ἐφόδῳ ᾿καὶ ἐξ ὀλίγου παραγγείλαντι, τόν τε 

᾿Αριστοχλέα καὶ τὸν ᾿ἰππονοΐδαν μὴ ϑελῆσαν παρελθεῖν, ἀλλὰ 

χαὶ διὰ τοῦτο τὸ αἰτίαμα ὕστερον φεύγειν ἐκ Σπάρτης, δόξαν- 
τὰς μαλακισϑῆναι, καὶ τοὺς πολεμίους φϑάσαι, δὶ ϑοοανα- 

{π5. 50. Ί 6} 1} ἔφυγε οἰσομ ην 886, 11.115 οι Βαπει. 

ΟΕ ταΐνα οαρ. Ροβίγθιο 46 ραρθηι ἢ δὶ 4Ἰοἰδ. 

ββ) Ῥτο ἱπιρεγαΐίνο, 65 ΠΟ ἰβϑἰ τη. ὙΟΥ, ὁ. 

διε, Ρ. σϑᾷ. 56ᾳ. ΤΒΊΘΡΒΟΙ. ὃ. 305. 

77) Ῥγο ραγέϊοίρῖο. Ὑίά. Μαι. ρΡ: γο5. ποῖ, 5,. Ἀ66. 
ΙΥ. 4γ. ββυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου --- οὗ στρατηγοὶ τῶν 

᾿Αϑηναίων, κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας μὴ ἂν βούλεσθαι ὑπ᾽ 
ὄλλων πομισϑέντας, δὶ τιδιαΐατ 5 σποία γα. ΡΥ ΟΙΡΙ ΠῚ 

ΤΟ ]ΠΡΟΡ 6, δϑά αἰ ραν πὶ ῬΔΡΕΟΙΡΙΟΥ ΠῚ ΘΟΠΟΙ 88. ΘΥ1- 

ἰδίπιι" 9, 1 ΠΏ ΠΕΙ στ τα 5 5 ΕΠ{π|{} τ 6886, τϑοῖθ τποπθηὶ Τηἰ61-- 

ρυοίθβ, 864 τπαῖθ πο ἰγδῃϊὶ βομο!αϑία νεῦρα 1, 21. Εὕ- 
ρῆσϑαι δὲ ἡγησόμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς πα- 

λαιὰ εἶναι, ἀποχρώντως. δὲ ὡς, δπίδ ᾿πΠ ΗΠ ν τὶ Κ 65 1 11-- 
δΘμΟῚ νίμὶ πα 6 ὲ, φιαγέωηι ἐδϑέϊσιοηία εἶδ τείιεδ᾽ ρΓίβοῖς 

Ρεγϑρίοιια 6586 ροϑϑιώιέ, Μια. αδίιῃ, αν. ρ. γδὅ. 86. 
» 

᾿ δὲ) 1η7ιιϊέίνο οἰπερίϊοὶ βἐρμοέιγα ρ6 1 δογτιοέογεθγηι 
αἰϊψιαμι βιιροεέμέα,. Ῥυδαῖθν δε, ἄὰδ6 Νίαιιμίαθ παραὶ ρ. 
σθι. ῃοΐ, 2.) σοῃϑίενα μᾶθο. ὟΙ, δὃ8ὃ, -ᾷᾧηφιδσάμενον ὥςτε 

πάσῃ προϑυμίᾳ ἀμύνειν. ΥΠΙ, 45. Καὶ τοὺς τριηράρχους 

καὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων ἐδίδασκεν (ὁ ᾿Αλκιβιάδης) 

ὥρις δόντα χρήματα αὐτὸν (τὸν Τισσαφέρνην.) πεῖσαι. ὥςτε 



Π. ῬῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΠΟΥΡΙΌ15. 14; 

ξυγχωρῆσαι ταῦτα ἑαυτῷ. ἍΙΠΠ,. 70. «ἰσϑόμενοι δὲ οἵ ξύμ. 
μαχοι καὶ ὃ ᾿ΑΙἰστύοχος τὸν ϑροῦν, καὶ δόξαν αὐτοῖς ἀπὸ ξυν- 

ὄδου ὥςτε διαναυμαχεῖν. ΨΠΠ, ὃ6. Παρῆσαν δὲ καὶ ᾽49- 

γείων πρέσβεις, ἐπαγγελλόμενοι τῷ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων 

δήμω ὥςτε βοηϑεῖν. Θ᾽Π.14 ποηΏμ]1α 6 Χοπορμοηΐε ἀδαϊ- 
τὴ ἠῃ [πἀ. αὐ ΟΥγτορ. 5. ν. ὥςτε. 8641, 90. ἽΕως ἂν τὸ 
τεῖχος ἱκανὸν αἴρωσιν ὥςτε ᾿ἀπομάχεσϑαν το (οἰ αν’ πειγ 7 

ἑαογεθιεν αεἰ μι παπείιωνι, 866 ἑαοπετώγι, δα χῆο ριρπ6- 

{μτ: Ὀδῆμ6 ροϑβὶ αὐἠϊθοϊνα ὥςτε 5116 58 η511}8 πχυζαιίοπο δα - 

ἀϊταγ., αποα δεπιϊθῖ, ηπὶ γε υΠΘΟα]  ΠΊ διό δὲ 1277} σις ροβὶ 

δὐϊθοιίνα ἀϊἰδοθυπθγο ἀἰαίσενι. Πδαμθ 1, 28. ἴῃ ἽΕτοιμοι 

“δὲ εἶναι καὶ ὥςτε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ 

'ποιήσασϑαν ποι 1Πἰσδὶ οομπίαηρσογα ἕτοιμοι εἶναι ὥςτε ἀμφοτέ- 

ρους μένειν, ΡυϑΘβου ἐπ. α1} ΠΘ ΟΠλἶ880 αι ὥςτε, 
ποῦ Ρϑιιοὶ τηοεο Πα 6 ἀδρυανιὶ {νυ} ρνοβογ θα, βδηθ 

Ριοοθάδγει δθπίθηίϊα, Νϑαιθ ᾿ΐοεὶ ροβὶ ἕτοιμοι δὲ εἶναι ὁΧ 

απἰοοσδί. γορείθτα ποιεῖν ταῦτα, αἰ πος βἰρηϊποανεὶ, τὰς 

ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ ᾿Επιδώμνου ἀπόγειν, 4 8}- 

ΒΟΠΏ5 56 88}5 ΘΠ οεχοίαν, ΝΟΑῸΘ οἰλιη νΘΙΘΠΊΙΓ, π6 419 

οἴ Ἐνεϊμάο ἰϑίο ἕαοϊαϊῖ, 401 1 [106 }}0,. ΟἹ ἐἰια ι5 

ΡμΠοΙορίβομ ΒΙ κοι ἔαβο. 1. Ρ. 20.. δέ ρεῦ γε Θχρ!!οαπέαπι 
Ραΐαξς οἂἱ 4] ά6πὶ, δηΐθαπδμ ΤΏΓΒι5. 46. Π1}018 ΡΠΙΠ]οΙορὶ- 

οἷβ ᾿π οι ἴεγαϊ, θθηενο]α ϑαδάδιηιβ, πἰ (νδιηπηαἰϊ- 

οἄπη ΡΘᾺ]ο αΠἸσϑπΐ 5. ̓ πϑροαῖ. ΠΙδα 6. Π08 ΠΙΒ ΠΘΥητ5 ἴῃ 

ϑθῃ θηιία 1Δ τ ΟΠ ΘΧΡρΟβιία,, δὲ σα π} δίθρμδμηο δέ, φαοὰ 
50 Πο] αϑία ἰσῃοναὶ, ἜΧΡΌΠσΊ μη, 

δόλ πε ἀν Βιάχο, πα, 

αα) ἔἤγο νογῦο βίπίέο πιδβοματν ἰεστέμσ. ΑἸτουθης 

αὐϊἄεμι, 581 ομμ ἰτ}8. αἴτιον δ᾽ ἐγένετο --- οἵ πολλοὶ οὐκ 

εἰδότες, 46 αὰα ἔουγηι]α νερά ρνιδεάιοδίο δοοοιμπιοίία-- 
ἴυν ΒαΡθιΐθ (ν]ὰ. ςαρ. 11.) 101 ἀϊχι Πυκ. ΙΥ, γθ., εἰ 

«φποβόδηι ποι ηδινοβ δ ρβοϊμίοβ, 401 οἂρ- ΙΧ. ἐχρ]αηαιὶ 
βιπιϊ, νοῦρὰ 1, σθ, “ἅμα δὲ ταῦτα (ἔδει) ἐν ἡμέρα δητῇ 

Κι ᾿ 



τ48 1. ὉΒ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΟΥΙΌ15. 

γίγνεσϑαι, ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ 4ήλιον οἵ Βοιωτοὶ 

ἀϑρούοι, ἀλλ ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν κινούμενοι. ἴπ ααθῈ5 

56 ΠΒ.Πὶ ΠῚ ῬΘΓΠΙ ΘΓ τηοπθηΐ, αὐ ξυμβοηϑήσωσι τερεϊδ- 

ἔν, Βεπο ααίάεδηι; 5684 6Χχ 60 ἀεβιιπθπάαηι βοηϑήσωσι. 

Ῥγαείθγεα ἰρϑαμπι κινούμενον Βρευπαπὶ ορίϊπι! ΠΠΡυ]. ὙΙΑ. 

ποῖ. 1, 25. Κορίνϑιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν 

τιμωρίαν --- --ο ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν 

παρημέλουν, ὄντες ἄποικοι" οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοι- 

ναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζύμενα, οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προ- 
καταρχόμενον τῶν ἱερῶν, ὥςπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι " περιφρο- 

γοῦντες δὲ αὐτούς, εἴ αυδ6 Ξεααπηΐαν,, ἴῃ 48 π]] τὶ 

εοὶ νϑύθαμα Ππίίαα,. Ὅδὶ πομημ}}} ἀϊχοναηῖ, γάρ ἀρὰ α- 

ὅαγτο (ν]4. 5680}.), φυοά ΠΘΥῚ πο Ροίεβί, 811 (αἱ ΝἜΟΡἢ. 

1) 085) πᾶπο ραν ομ]δη βαϑρθοίδπι 6856, απο ΤΘἸοίαμπι 

ποη οομῆχηηδι σοαϊοιμι δ οἰογ (85 9 411} παρημέλουν 6Χ δῃ- 

τεοοαά. γτορεϊοπάαμι, οἱ νεῦρα 80 ογἀϊηδπεία 6886, παρή- 

μέλουν γὰρ, οὔτε --- οὔτε; 4111 ἀθηΐααο (ν]. 80110].}, ῥῬάᾶνεῖ- 

οἱρία 8 αι ά το ἦσαν ροβιῖα 6558 ργὸ νϑῦθο Βιῖίο (οἵ, εν. 
4 γὶρ. Ρ. 770. γ76.). ΔΌΪαΝ, Θμϊ μην ΘΡῸ βου ρίου, ΘῈ 
Ῥογίοάμτα ᾿πορονεῖ, τϑροΐενθ ἴθ ἤπο παρημέλουν γε] 51- 
Χ}16 δἰϊααοά νεγραμι δά άδγθς 56 απ Ρ] αν α. ΟΥΔΙΪΟΉΪ3 
γηθ τᾶ δἰπὶ, στῆ ΟὈΠ 9 εϑί. 18 ὙΠῚ, 87. Ἰεσιίαν Ζ1ι- 

ὅτι δὲ οὐκ ἦλθον, πολλαχῆ εἰκάζεται" οἵ μὲν γὰρ, ἵνα διατρί- 
βῃ ἀπελϑὼν, ὥςπερ καὶ διενοήϑη, τὰ τῶν Πελοποννησίων" 

ἴα ϑεαπαπίμσ 4118 τπθιη τὰ ῬΡῈΡ οὗ δέ οἱ ἄλλοι δέ, οὐπηϊα 

οἀγδηϊα σοῦρὸ ἤμῖο ; τοροίεπάμσα Θηἷπι εἴκαζον, 6 ]-- 

406 11, 68., ὯΡῚ προςπαρακαλέσαντες Π1ρτὶ δἕ Β0Πο]]ϑὲα τϑοὶρὶ 

10 θεθαπῖ, ραποίατῃ ροβὲ τριάκοντα 1πι Θογητηδ πη ἰδ μ. 

Ὑ|α. εμ5. ἐγ ά. Ἰῃ ἘΡἤθαησ. ἴθμη. ἃ. 1816. τα. ΙΔῃ. 

ΑἸ1ο5 Ιοοοβ, 4πὶ 81|141οὸ τηοήο ἢπο ρου πθηΐ, νἱἀθ 1η- 

ἔργα βιὰ ϑδεέγωοίμγα ναγϊωίω εἰ ἱπαεφιαζέ εἴ δι} Βγεντίο-. 
φιμεπέϊα. 

ββ) Ῥτο τηβξιηϊέϊνο. Ἧϊς ἀϊοὶ ποη ροϊαβὶ ατιδηΐαπι δυ- 
γανεσίηξ γὶγὶ ἀοοῖ, 4πὰπὶ ὥτάθοος [μαἰη6 οὶ νϑ]θπὲ. 



ε- 

- 

[{-9Ὲ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΌΙ5. χά9 

Νοδ ΟΥ̓ 15515 115. ἴὰ ααΐθιι5 σοπϑίαπ5 αγδδοδθ ᾿ΠΠσῸ186 115118 
Ρανεϊοϊρίπη γθαας, δἰσαθ δἰϊδη 1185 486 40 ΠΠΠΡΘΙ 18 
50 ΠΟ }185{15 πα ]6 Ἰη ἰδ]! θοαὶ δαὶ (π 1, 158. ἀπὸ τοῦ πεῖραν 
διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι, εἰ 1ἰ64 εἰϊατα 1, 1521. Π|, 15. 41.) 
ἐγδοίαπηαβ ἰδία πι 68, ἡπ86 ν 6] ΑὉ 4118 ἀγϑθοὶβ βου ρίου- 
Ῥὰ8 σε] 4}0 1ρ50 ΤΠαον 146 81115 ἴῃ ἸΟΟ18. ΡῈ 1 ΠηΠ ΙΝ αμα 

ἀφοϊαγαία σαπὶ. Ῥομίζιαν ἰρ] } ραυιοιρίαι ἰοοο τη αἰ ινὶ 

ΔΔ8) βἷπθ δτι!ουϊο ρμοϑῦ νεῦρα ἀϊοθπᾶὶ, ρογϑυδάθηι, ἀδ- 

σοΥποηαὶ. 

Οἵ, Μαι. Ρ. γ96. 5ᾳ. Ααά. ΥἹ, 6, ᾿Εψηφίσαντο 

πρέσβεις πέμψαντες πρῶτον ἐς τὴν "Ἐγεσταγ, τι] ΠᾺ]}118 

1ηἢηϊεῖνιι8 βεααϊίιν. ΑΙ, 54. Εἰ δ᾽ ἴδοιεν παρὰ γνώμην 
τολμήσαντας, τῷ ἀδοκήτῳ μᾶλλον ἂν καταπλαγεῖεν, ἢ τῇ ἀπὸ 
τοῦ ἀληϑοῦς δυνόμει᾽ πείϑεσϑε οὖν, μάλιστα μὲν ταῦτα 

τολμήσαντες, εἰ δὲ μὴ, ὅτι τάχιστα τἄλλα ἐς τὸν πόλεμον 

ἑτοιμάζειν. (Οἵ ΤΥ, 17... 4ᾳθπι Ἰοοῦτη ἴδ παρεὶ Μδ.1}..) 
ΝΠ, 68. Νομίσωμεν, ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι --- ἅμα 

δὲ ἐχϑροὺς ἀμύνεσϑαι ἐγγενησόμενον ἡμῖν. 8684 ααϊ 1ο0- 
5 6Χ ἴ, 7γ0. ἃ ΠΟΠΠΏ]}185 ἢπο σαίουι αν, 15, Π6 γοάαπαοὶ 

ΨΕΕΡΏ τη τυχεῖν, 8110 τποάο τη ερτεἰϑη 1185 δϑὶ. Ια. ποῖ- 

δ σϑγθὶβ δπίεθῃι ἐνδέχεταν περιμένοντας εἰς. 1, 124., 486 
νΑΓ18. πιο 15 1.6 }}Ἰσταιίαν, ἴᾶ πὶ Θαρτα οαρ. ΧΙ]. δοΐπτι δϑὲ. 

Πεμπίαυθ 1, τάν. ὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε ἢ ὑπακούειν πρίν 

τι βλαβῆναι, ἢ, εἰ πολεμήσομεν, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βρα- 
χείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες, 51 ΠΟ] ΤΠ. τι8 5118} νυ ]α- 

ἴδπη 6886 βἰγποὶ ΓΘ 1, δἰϊαπὶ 6 πολεμήσομεν ᾿ἰσεῖ γ»ϑρθίευθ 
πολεμεῖν. 

ὈΡΌ) οὰπὶ ἃυίϊοϊο ἴῃ ΠΘΌΐτΟ, 

αααὴ 7ξα τι ραγεϊοίρίπεγγι διε δέαπενὶ ἐγιϑέαν 814. Μαιιῃ. 
Ῥ. 88ὅ4-. Αὐἀα. Υ, 9. Τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος 
τὴν διάνοιαν ἔχουσι. ὟἼΙ, 24. Τὺ ἐπιϑυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ 



το Π. Ε ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΙΌΙ5. 

ἐξῃρέϑησαν. ΟἿ. φιδο 46 ραν Ποῖρίο ργὸ βιιθβίαπινο ροβίϊο 
αἰοία δαθὺ οἂρ. ὙΠ|. πὶ. 

βββ) ον εοριεζαξίομιοτ,. αἰπεαγιε ἰοχιεοαὶ γα ξίογεμτε. 
Υ, γ. Οὐ βουλόμενος αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καϑημένους 
βαρύνεσϑαι, ἀναλαβὼν ἦγε. ΟΟμ μα: 101 βου ρίου ἔογιπ α]α5 
ἀἰσομαϊ ἐν τῷ αὐτῶ καϑημένους οἱ διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ κα- 

ϑῆσϑαι. Ὧδ αὰὸ π 4818 ἀμθιϊοῖ,., οἱ διὰ τό Ρδὺ διὰ τοῦτο 

τηϊουρυ δι θίαν, 406 πὶ 8.1 ΠΟΥ πὶ ΨΘΡ ΒΟ ππ] ἐχ ὙΠ, γι- 
(ᾳμαπααδπι απο ἰοοαια οἰΐαταα Αἰ 6 ΡΤ 6} Π5Ὶ Ῥό856 νἱτ 

ἀεθ πιὰ. 80} δἰσαοίνα ἀπὸ κοινοῦ) ΤΊποΥ αἴ] νἱπεϊοανο 

δία α1ι ΘΟΘ] 16, Αοὐι. Μίομδοο. ἃ, 1ὲ, Ἐν 5. Ρ. 516. οοπρε- 

ΤΘΠ18 510}1ΠΠππ πὰ Ἰοοι ΕΥ̓, 56. Καὶ νῦν τοῦ ἀφανοῦς 

τε τούτου διὰ τὸ ἀτέκμαρτον δέος καὶ διὰ τὸ ἤδη φοβεροὺς 

παρόντας ᾿Αϑηναίους καί ἀμφότερα ἐκπλαγέντες, ὉῚ δυή; 1π-- 

ΒΏΠΙνΟ παρεῖναι, 8 ῬΔΓΓΟΙΡΙΟ 8116. τό πἰεπάαπι δυδὶ, 
Ηϊης Ὑ1ΠΠ, τοῦ. ἀΡῚ ναῖρο βου! ηίαν, Οἱ Πελοποννήσιοι διὰ 

τὸ κρατήσαντες ἀδεῶς ἄλλον ἄλλην ναῦν διώκειν, ἤρξαντο μέ- 

ρει τινὶ σφῶν ἀτακτότεροι γενέσϑαν, 56 (455. ΑἸς. ΒΑ]. διώ- 

κοντες Ρ.Ὸ διώκειν δι ρρεάϊϊαηι, παρὸ αἰ ΠΟΥ. ἐλ απ Ρυ86- 

5} 155] ΟΡ Δ ΠΡΌ ΠῚ δουρίαγα παπαὶ ἀη0]16 Ρνδθέε- 

τϑῶὰα δοὶ, πὶ διὰ τὸ κρατήσαντες ΡῬΥῸ κρατήσοντες 5ἰχα Ρ}1- 

οἴϊδν, νῈ] διὰ τὸ χρατῆσαν ροπβίξαπι 51} .. 11 ΥἹ, 84. διὰ 
τὸ μὴ ἀσϑενεῖς ἡμῶς ὄντας ἀντέχειν Συρακουσίοις, ἴογία856 
ΒΓῸῺ εἶναι, φωΐα π08 ποι [7128 {πη πεῖ, τοϑίϑέογο ϑγγα- 

οἰεϑατιΐδ. Δ δῖ. νἹάδίαν βομο !αϑίεβ. σϑρίδϑο: διὰ τὸ δύνα- 
μὲν ἔχειν, ὥςτε κ. τ. λ.; 5ε4 1Δ6Πὶ δ6 808 6 ΨΘΥΌΙ5, πὶ 

58, Θηηθγοι: φῶ πὸ8 ποῖ αἰδρίζθ8 τϑϑέδέμσιδ ϑγγα- 

οὐδαμηῖ8. Νεο ἀμθηιο πὰο τοίευγο 1, 2. Τὴν γοῦν ᾿Δττίκὴν 

ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄν- 

ϑρωποι ᾧκουν οἵ αὐτοὶ ἀεί, “ρχὸ εἶναι (ν 1. 56}Π0].}),. ᾧὧἣἱ 4Ὁ 

ἐκ τοῦ ρεμάθαϊ; εἰ 81 οὰπεη ΑΡνΈβοἢ. ᾿ππρὶ ΠΠΙοϑαΐ ἐκ τοῦ 
ἐπὶ πλεῖστον 80. χρόνου, ατιο Θ5ὸ βαρρίθγίπι, πο τόπου, 
δ 16: ρίααα δμΐπι λεπτύγεως οΥαῖ Αἰοβ, 8564 ἐκ τοῦ 

ΟΠ Ρμἰδοεῖ: [πϑπὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον χρόνου, ΡγῸ ἐκ τοῦ 
πλείστου 860 παλαιοτάτου χρύνου, ναὶ ργὸ ἐπὶ πλεῖστον 51Π6 



Π. ΡΝ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΙΕ ΤΗΌΟΥΠΙΡΙ5. ιδι 

Ηἰδ ἁδαϊξαπη θη 5, Ῥυδδίου ΠΙΟΧΌΠΙ βουϊρίαπι ε8861.1 γε- 
τα πὶ οὖσαν ῥτὸ εἶναι ἀϊοὶ ρό586, σϑιίφαα δχϑρ]α οβίθιι- 
ἀσηϊ. “4 Βαύῦξκ. Δι. ΥἹ, ᾿. Ζδιείργεται τὸ μὴ ἤπειρος 
οὖσα, 4ιοά 411}δὲ βδῖῃροῦ ρεν ἱηβηιίνατα εἴξενειν. ὙΥἹα, 
Μαιη. Οτ. Ρ. γϑι. πὸϊ, 8. 

ΟὐΡ. ΧΠῚ. ἘπΔΠαρο ε) ἐδπιρογπε οἵ ζ) ρογϑοπάγέπι, ϑ0Ὁ- 
τιολταγ Β) ἀγραζίσιο. 

Ἀᾶλ. ἘΠτ 8. δ. δὲ δ Ὁ, 5. 

αα) Ῥηο ἱἐπιρογζεοίο Βαυθυβ ἰηνθηὶϊ 1, 68, Οὐ περὶ 
ὧν ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν λε- 

γόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε, ὡς ἕπενεν (ἰἰὰ σο(α. ν]ἀ. ἴῃ ἢ ἃ ἴμ 
οαρ. 46 αἰ]. ΤΉας.) τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων λέγουσι, 

ὉΌῚ ογαῖο γδοῖα εἰ ΟΡΠαπα, πὶ 886 06. 4}101, ρει να ἃ 8 

βδῃμῖ, Ὑι4, Μαίη. αν. Ρ..711. Ταμ 1, άν, Φίλον ἡγοῦν- 

ται τὸν ὑπουργοῦντα, ἣν καὶ πρότερον ἐχϑρὸς ἡ. Νϑορὶν- 

5 Πασαθ: Τὸ μὲν πρότερον τοῦ παρῳχημένου μύριον, τὸ 

δὲ ἣν ἡ πρὸς τὸ μέλλον. ἀξυμβίβαστα “ἄρα ἀλλήλοις" κείσϑω 
δὴ ἀντὶ τοῦ, καὶ εἰ πρότερον ἐχϑρὸς ἦν. Ῥοιία5 υοἰΐο «ἰ}- 
νΟΥΌΙΠ πρότερον ΠΟῚ ὨΪΏ115 ΡΥΘΙ ΘΠ ἃ, Ϊ81 ἸΡΘΆΩΙ εἰ -- ἦν 

ν κ Ρἰδοθῖ: πδίὰ ἦν ΠαΡδης οουὶθ (. Ε᾿., εἴ εἰ δἰ 6 
ἤν 888}06 σοπέμπα! οομϑίαί. ὙΠ ΠῚ οἰἰϑηῖ 1 ν 6 }}}18. }Π]| 
ὅγ. ᾿Ἔς τοῦτο γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προκεχωρήκαμεν, οἴτινες Μή- 

δων τὲ κρατησάντων ἀπολλύμεθα, καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν 
φιλτάτοις. Θηβαίων ἡσσώμεϑα. Νάη) λλυσθαν Εἰϊαινδὶ ἸΔῈ 

ἴπι Ῥγδθβθηΐθ ργαθίθγ  ἔθηηρουὶδ ποίοπθῦι παθϑαΐ, οἱ ἐἰἐ- 
τηθηϑίγαν 6 ἴα ἱἱ Τοεὐεν]εῖη, Αοὐς, Μοηδσο. 1. α, Ρ. 46.; 

σαδπααδηη Πτιῖο Πάεπι πο Παροὲ σε ηβοιν ρα ΕΡΠ ΘΠ. 
ἴθ. 18ι6. ηο. 12., ἴδῃ νεῖδ πηοηϊί τη δϑῖ, τὸ ρεὲῦ- 

ξεοίο ἰαπίσση,; απο πο πο ηυδόνγαϊ, πο ϑυΐοη ῬΙῸ 

ἱπηρογθοϊο ψ] δουϊβίο ροῃὶ ροϑϑθ. ϑοῦῖθο ἰσίαν ἀπωλ- 
λύμεϑα. 



Γ᾽ 1. ΠΕ ΕΤἸΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΡΙΡΙΒ. 

ββ) Ῥτο ἐπιρεν[δοίο οὐ ἄν. ΜΠ, 66. Εἰ μὲν ἡμεῖς αὐ- 

τοὶ πρός τε τὴν πύλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεϑα, καὶ τὴν γῆν ἐδῃ- 

οὔμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν᾽ εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἵ πρῶτοι 
καὶ χρήμασι καὶ γένει --- --- ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἀδικοῦ- 
μεν; ὉΔῚ ροβίγεμηα 4υ!άθηι στϑοίθ ἀϊοία βαπί, ααομῃίδια εἶ 
ἐπεχαλέσαντο ποΐαΐ 851 σγοαοϑοίσογιεπέ ζαυοα τα ψεγᾶ 80 115 

[ασϊα δϑὶ) νεὶ δ|115 νϑυθὶ8 φιμα αἸοεδοίνεγιπέ: 868 ἸῺ 
ῬΓΙΟΓΘ τ] Ὁ ΡὈΙΌΡΥΙΘ του θθαΐαν εἰ ἐμαχύμεϑα --- ἠδι- 

κοῦμεν ἄν, ῬΓῸ 41|ὸ ΒοΙΊρδι: ἀδικοῦμεν σομοὶ πη 8 18 οδι188, 
αἰ νΙἀεῖαγ. Αρῃά 8]105 δοῦιρίογθθα οἰΐϊδηὶ ρεγ δοίη ἴπὶ 
ΔΡροάοϑβὶ ἰαἰίατι βθπ θἢ ΠΔΥ μη Ἰεσιιαγ, ΕΔ0116 ΘΧΟ ΒΔΓ ρο8-- 

βυ πὶ νεῦρα ΡΙαίοη. Αρ9]. ϑοου. 6. Πόϑεν αἵ διαβολαί σοι 

αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων πε- 

ᾳἰττότερον πραγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη φήμη τε καὶ λέ- 

γος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἵ πολλοί, 486 Ὀγ6-- 

νἱΐεν ἀἸοία βαπΐ ργὸ λύγος γέγονεν, ὃς οὐκ ἂν ἐγένετο, εἰ μή. 

Μαίογθῃ οἴϊεηϑίοπθμι μαρθεμπὶ ΔΈβοῦ νυ} γοῦρὰ ἄραι, 866, 
͵ 

Καὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν 
3 Ω Ω 3 3 ͵ 
ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶκον ὠχετεύετο 

[; ΄ , , 

φάτις, τέτρωται δικτύου πλέω λέγειν. 

77) Ῥανϊοίρίιν ΡΥ πεϑθμίϊ8 ργὸ αογί δὲ νεῖ μδν[εοϊὲ 
Ραγίϊεϊρῖο. Ὅδι ρᾶνιϊοιρίαπι δα θϑίαμενι ᾿πϑίν εϑί. Ν6 
ΟΟΙΠΠΙΘΠΟΡΘΠ1118 φεύγοντας, 40 ΠΟΠΊΪΏ6 586 ͵881Π16. 608 

ἀεποίαγι, 411 1η ΘΧ πὲ Εἰ θεοὶ! βαηΐ, 88.185 οοπβίδὶ, ΤΒα- 
οὐ. Π|, 4, βου] Πέμπουσιν ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας οἵ ΜΜαιτυλη- 
ψαῖοι τῶν διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, ΟῚ ποη 6βΐ, 

ΟΡ οὔτι ἈΘΙ5ΚΙΟ ΡιῸ διαβαλλόντων 6 σοῃϊδοίατα ΡΟΠ88᾽ δια- 

βαλόντων, ἡυσπα οἵ διαβάλλοντες 51 ἀοομδαίονεδ. Αἀα, ἢ, 
2. Θέμενον ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα, τοῖς ἐπαγομένοις. οὐκ 

ἐπείϑοντο, τἱϊ οπ δοσαταία οϑὲ ϑίερμβηι ποίδ, εἰ Π, 8. 

Εὐρύμαχος, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἵ προδιδόντες. ΟΕ Το εοξ. 

αἱ Αἴας. Ρ. 277. [πὶ 4αιθ5 [0618 Β1π1}}} μΘΥ 8 ΠΘΏ5 οἤεοίι:5 
ΡΕῚ φριδϑίενίδθ ᾿πμπ]οδίατ, απ τϑίϊοηθ ἀδικούμενον ἱ, 58. 
ΘΧΡ]ΙοΔ τ αγὰ 6556 ὙἼ{1| Ηφντα. αὐ ΘΌρΡ.. ΕἸ. ν. 47. 



.- ΒΚ ΕΠΟΟΌΥΤΙΟΝΕ, ΤΗῦΟΘΥΠΙΡΙ5. ιδ5 

δὲ) ΙῬγαδϑβεῖιδ ΡΓῸ αοτ ϑίο ἱπαϊοαϊνῖ, Τιαλ! που πὶ ργαθ-- 
5618 ιἰδιοσίσαια. Νίαἰτῃμ. ΘΥ, Ὁ. σγοά. Οἵ 1εἴὰ 58} Ογαϊϊο- 

π6 ναχϊδῖαᾶ. ᾿ 

εε) ῬΊΟ ργαβέεγίῖο ρεγξεοίο, ηπᾶθ οοσπαία ἰθηροτα 
ϑῃηὶ, “δὲς αὐτοὶ μετὰ προςηκόντων τῶν τοῦ δικαίου κεφα- 
λαίων ἐς ὑμᾶς ἐρχόμεϑα, δεδήλωται 1, άο. Οποὰ υδἰϊα- 
ἔπι ἥκομεν αἰ κΙ55οῖ δουὶρίογ. δι. ρ. γοά. 

ξ) Ῥνὸ ξμέμιγο. ἴὰ υδαὰδ ἔετθ ᾿ἴπσαα ἐδπηριιϑ ρτο- 
χῖπιθ Ταϊαγ απ οἱ δου βίιι8. ἔαϊηγῚ ργυδαβθηίθ ἀδποίᾳπίαν, 1, 
121. Μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται. Μα]ία 

δηποίΐαγπηὶ Ἰηἰογργείεβ δὰ 1], 44,, 5εα 1η 8 (αἰ νευθ πιο- 

παϊξ ΑΌγαβοῃ. Ο}085. Μ|50611. Τ. ΠΙ. ῥ. 150.) δᾷϊ νϑγθαηι 

εἶμι εβῖ. ᾳυοὰ ἀρ] Αἰἰοο8 ἴῃ ἔαΐ αν} νη ΔΡΠῈ, δαὲ ἴῃ 
δοίη ΒΕΓ ΠΊΟΙ5 ἰΘ ΠΟΤ 8616] ΡΥ 686 18 δὲ 8616] Γι ὩΓΏ 

ἴα ρα8 ᾿πν θη}, ἀ6 4α] 008 Ἰοο8 (ΕΧ ΩΙΟΓΏ ΠΙΙΠΙΘΙῸ 
βατὶ εἰΐατα 11, 4805. Παρεὶ Ὠίοη. Η. Ρ. 801.) ᾿πηἴγα δ} Ογα-- 
ἴομα ναγϊδία εἰ ᾿παθαιδὶῖ αἸσείιν. ΑἸ οἱ᾽ 68 διϊδη} ἴῃ δὸ 
εὐταΐατα, απο νεῦρα ἴπ οὦ ἱπ ξαΐαγο οοηἰτδοιίομδαι Αἰι].- 
οι μαι (Μαδιι}. Ρ. 215. 4.) πο Ρεγβρθοΐιμ δδοί. Εἰ 58η6 
ᾶθο τε8 ποῃάμ ραπε ἀπο οἀγεῖ. ΟΕ, Βαϊ. α΄. τηὰχ. 
δ. 95. ποῖ. 16, Νιη ἐλευϑεροῦτε 11, 8. εἰΐατα 418 Σ ἜΧρ!- 

σαυῖ Ρμοίεβὲ (νἱά. ἤθυτη. δὰ ὙἹρ. Ὁ, 901.}, εἰ ἀβ οἰκειοῦντας 
ΥΙ, 25. Βαυθραβ βου: 9, ΠΟΡῚ τηΔ]]ηὶ οἰχιοῦντας [Ῥοπὶ 
Θμῖπι ΠΡῚῚ οἰχιοῦντες ἨΔΡΘπ 1}, Βαρρ]είο ὡς, ἐαπᾳφίαηι οομ-- 
εαϊέμοδ; Ὥθῆσὰθ εηἷπὶ ἴδοθυθ Ποὺ σοϊεραηὶ Αἰ μδηΐδηβθϑ, 
8εαἀ 1ἴὰ ΘΟΙΏΡΑΓΑΥΙ δίᾳθ 1πβίγαϊ ᾿αθ6ὲ ΝΊοἶαβ, αὐ 4] ὦγ- 
Ὀεηι ψϑὶϊπὲ ᾿πΐον πεδία οπηπΐα οοπάογα. ς. Ααή, Τηΐον ῬὌΡΓ. 
δὰ 1, τοο. ΜΊγαπι γερο εβὲ, ἐπέρχεσϑε ρον Ταϊαγαι ἰηι6]-- 
Ἰεοϊαπι 6888. ἃ ὨΌΚΟΙΟ ἴῃ ἷ8 νϑυθ]8 ΠΙ, άγ, Νῦν μὲν 
γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ, καὶ ἢ 
οὐ ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ, ἐὸν βιασϑῇ, ὑπάρχει τοῖς 
ἀποστήσασι πολέμιος εὐθὺς, καὶ τῆς ἀντικαϑισταμένης πόλεως 
τὸ πλῆϑος ξύμμαχον ἔχοντες, ἐς πόλεμον ἐπέρχεσϑε᾽ εἰ δὲ δια- 
φϑερεῖτε τὸν δῆμον τῶν Μιτυληναίων, --- --- πρῶτον μὲν ἀδι- 



ιν. Π.- ΒΕ ΈΠΟΘΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΟΘΥΡΙΡΙΘ. 

κήσετε, Ναηι νϑυρᾶ διαφϑερεῖτε εἰ ἀδικήσετε ραῖεξ πα]! τὰ 
ναι ΠαΡονῈ ρο886 1) ἐπέρχεται, 4ποα δὰ νῦν ταίετγίασ,, εἰ 

τ [ΟΠ 6: Αἰ ΘΙ Θηϑι τη δὲ ἃ] ἰαυαχα οἰγηαία πὶ, 488}15 ἴὰπὸ 
οἴαί, ἀδβουιθιι. Ῥδηίᾳαθ Ν, δά. "Ἤιδει δὲ οὐδεὶς ὅποι 
στρατεύουσιν [ον 5818 ῬΥδοδίαὶ ΒΟΥ ΕΓ στρατεύσουσιν. Ὑἱά. 

ΒΌΡτα 58} Μοά. Τπάϊοαί, οἴ “πῆγα δὰ} Τοαρ. Εαὶ. 

ηη) Τπβαχενι5 ρι'αϑδομέϊδ ργὸ ἐμέμγὶ ἡπβμϊενο, ροϑὲ 

ψεγθα ΒρΡΟΡΔ ΠΟΙ, οὐοάδη 1 οὐ 5} 1}18, ΡῈΓ ΠΟΡΠ σοη το τα 
ΒΟΓΠΟ ΘΙ, 48ὶ δριἃ ποϑβί αἰθθ σοηϑίθηθ, ποῆπ6 ΕΔΕΓΠ15 

Ἰρμοῖι 5 εϑῖ. ϑαμοῖ, Μ|υ. 1, 135. 864ᾳ. ΤΥ, 57. Πάντων 
ἐφοβοῦντο μάλιστα τοὺς “ακεδαιμονίους, ὅτι ἔχοντας τι ἰσχυ- 
ρὸν αὐτοὺς ἐνόμιξον οὐκέτι σφίσιν ἐπικηρυκεύεσθϑαι. 
Βεπα ἰσίταν σοάϊοθ 1, 195, Νομίξοντες, ἐκπεσόντος αὐτοῦ, 

ὁᾷον σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ργὸ ναΐξ. 
προχωρήσειν. 58 6)068 Θηϊπὶ Οὐδ δ οἱ ποὺ ἰθιριιβ ἔθιπ θυ Ὲ 

τπαἰαγοπΐ, αἱ Ριμα, ΟἸγαρ. 1, 6ᾳ. δ] νι, Βοεοκῃ. Δαα. 

ἰαἴνα 8ὰ}) Αογιβίο εἰ Ογδίϊομθ ναυϊαῖδ. 

88) αν οίρτωνν ργαθδθεϊθ ργὸ {ιξιιγὲ ραγοῖρῖο. 

ΙΥ͂, δι. Ἢ ἔκπεμψίς μου --- γεγένηταν τὴν αἰτίαν ἐπαλη - 

ϑεύουσα. ΠῚ, ιδ8. ᾿Επὶ Μήϑυμναν ὡς προδιδομένην 

ἐστράτευσαν. Οἵ, θὺΚ. δα Υ,, θύ. 

Ὁ}) Ιπιρεσἔδοτϊῖα πὶ. 

ααὴ ΓῸ ρῥιαεϑοπέθ, δὶ Θχοϊρι απΐαν φαπούδγη ἸΟα 6 η4 

ξότυΐαθ, ἀθ φαϊρὰ5 νι. Ἠεϊπμα. δα Ρ]αὶ. Ῥηδθάοῃ. 39.» 
δά μα1.}} πο Ῥοϊοδϑί, απ ᾿ΠροΥ [δοίατη Ργαδίθυ 15 δἰ τδ- 
Ἰαϊῖν!5 ᾿ε ροΥῚθ 5 ΘΠ ΠΟΥ ΘΠ πὶ 511. Αἰἰδιηδη ἵ, 10. 

Καὶ ὅτι μὲν ηυκῆναι μικρὸν ἣν, ἢ εἴ τε τῶν τότε πόλισμα 

νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χοώ- 
μένος ἀπιστοίη, μὴ γενέσϑαν τὸν στύλον τοσοῦτον, (ο,ι1|6}0. 

ἣν Ῥτὸ ἐστέ 1π|6Π|σὶ νὰ]. Οὐοά 88πὸ βρθοίοβιη εϑὲ. Ναηι 
“ΠποΥ αἰ ἀ15 αι δι δοίαια Δίγοθμδθ, 80 Αὐρρὶν!β απῖθα ἀ6- 
ναϑίδίαθ, ρᾶσνδο ογπΐ, 866 ῥγΠπ18 Τ]8 515 ΘΟ ΘΌΓ 5 685 6558 

ορονίοθαὶ (απο οδἰατα ησρηαθ Πἤγεοπαθ νοοαμῖαν ἃ ὙΙΓΟΙ- 
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Ιο θη. 1, 351.), ποαὰθ φυϊσαθϑηι 4] 114} 5101 ρΓοροβιξα ταν 

Βαρεὶ ΤΟΥ 1465, 4αϑι αὐ 608 ἔδ61}6 ΕΔ}} ρο5886 οβιθηαὶ, 
401 6 Ρυϑθβθη ἀΡθίπη σαδΓΏ σ8 πὶ ΟΠ ἰομ6 οἰϊαι 46 

“ΡΥ ϊϑιἴη15. ΘαρΡΌ τ ΓΈ Ρ 5 1π0Π]οε παῖ. Οὐ ἰαπιθη (ἀν ϑιηηνα-- 

ἶσα Θ οὐ θοῦὶ ται πὶ πο ἰανϑαὶ, οοποδάθιθ ΤΠποΥ ἀ1|68 

ΘΧΙ ΒΕ 8 Πα Π8. ες τι ΒΑΠΘΙΙ5 πιοπεῖ, Μυοοπανρο μη Ορρὶ- 

ἄμπι 8ειρεῦ ραυν πηι ἔιι1558 τῇ ὄψει, δὶ Ὠοῆ τῇ δυνάμει. 

ββ) Ῥνο ρεγξδοιο. 1, 835. Πολλὰ δὲ, ὥςπερ ἐν ἀρχῇ 

ὑπείπομεν, τὰ “ξυμφέροντα ἀποδείχνυμεν, καὶ μέγιστον, ὅτι οἵ 

τε αὐτοὶ πολέμιοι, ἡμῖν (1ἰὰ ΗΡΓΙ, να]ρο ὑμῖν) ἤσαν, ὅπερ σα- 

φεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς. Νόοη μος {Πα δι Θ01-- 

ἤγπιαῖ, αὐοὰ αἰΐοαὶ πάθημα Ποδὲθθ ΡῈ δίψα ἰδπιριϑ 

ἐγαμέ --- ροϊυϊὲ δηΐμι ΟΠ} 115 μοβίθα ΠῚ σρϑ ] τὴ ΧἘ6 18 -τῦ 

«οὐ ααοα ἱἀδην ποδί ε5 61 {μδγιῖ δὲ ὠαΐμις διωμέ, γεγένην- 

ται. Κιἰδίειακ. [απ θ ἦσαν μεν ἦσαν ἄν, ἑΐάεητι Πιοδίες πο- 

δὲβ ξογεπὲ, Ἰαϊθυρνθίαϊαν, 

77) Ῥτο αοὐϊείο. ᾿Ολύμπια ἐγένετο, οἷς ᾿Ανδροσϑένης ᾽4ρ- 

πὰς παγαράτιον τοπρῶτον ἐνίχα Ν, 49. Νοπ βδδρὶ 5 η6ο αἸ-- 
ἴπ8 οἱμοεῖαξ, 56 561}6] ὑἹοΐί, λον ον ἐδθιθ ἤδθο 86 πη- 

ἰεπῖια 86 ρυονοῖη, τάθοσαθ ἰδ ρΟΥΙ σοἰϑίνο Ἰοσι8, εἰ 5]- 

τ] οἰεοΐα5. ν]είουϊδθ (ἃ ἤόμποῦ, απὸ νἹοίου: Τρ θα 7) 

ἴα ΡΕΓΙΊΔΠΘΓ6 δι βη! Π]οδίτν, Τίδαιι6 πδο ἴῃ 16 ΘΘΙΊΡΘΓ Εἴ]8 

Πιοάοτναβ, ΠΙοη 8185 δἰ π16 πα ρογίδοϊο τπἰπαπΐατ.. Βοάοια 
060 ΘΧΟΙΒΑΓ] ροβϑυηΐ Πϑ6ο ΠΙ, 68. Παυσανίας μὲν γὰρ 
ἔϑαπτεν αὐτούς, 5εα ποη {Π4 49. ᾿Εκράτησε δὲ ἡ Διοδύ- 
του" καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον. ΟἿ. Οταϊϊο νανίαΐα 

οἱ ἸὩ86 6818. 

δὲ) ΡΓῸ ρἱμδφιαιηροι δοίο. 11, 25. ᾿ΔΑπέστειλαν τὰς 
ἑκατὸν ναῦς, δοπερ παρεσκευάζοντο. Νοπ ροϊπογιπὶ τ 6 γα 

Ὧᾶν68. 485 δάϊπαο ραγαδαπέ, 868 αιὰ8 18} ρα! ἀνεγαπί. 
ΝΊΒΙ ἔογίθ ἰρτίαν ᾿ἱπηρεγξεοϊο δι σπ ποαῖαν ραγαΐίαδ παδεδαηέ, 
σομ οἷα8 Ἰθσαπάμμ οι ΟΥ. ὥςπερ παρεσκ. Νάπι ᾿ἴᾶ Πᾶ-- 

θὲ8 ΓΝ, 2. Τὰς τεσσαράκοντα, ναῦς ἀπέστειλαν, ὥςπερ παρε- 
σκευάξοντο, εἰ ΤΥ͂, 129. ᾿Εξέπλευσαν ἐπὶ τὴν ΪΜένδην ὥςπερ 



, 
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παρεσκευάζοντο. ΑἸϊᾳπδπίαπι αἰβεγ ἸοοβΒ ΨΠ, 56. Οἱ δὲ 
Συρακούσιοι ἐν τούτῳ, πυνϑανύμενοι αὐτῶν τὸν ἐπίπλουν, αὖ- 

ϑις ταῖς ναυσὶν ἀποπειράσαν ἐβούλοντο, καὶ τῇ ἄλλῃ παρασχευῇ 

τοῦ πεζοῦ, ἥνπερ ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο, πρὶν ἐλϑεῖν αὐτοὺς, φϑάσαν 
βουλόμενοι, ξυν ἔλεγον. ἴὰ 4105 τηϑρὶ5 8 ΔΟΙΠΟῊ 5 ἀἰπ-- 
τατπἰζαίθιῃ,, 4άϑτῃ 60, 4ποκ ἰδιαρα8 18 ρνδδίρχιθγαῖ, γ6- 

Βριοἰζαχ, 

Ὁ) όχι, 

αα) το ζ[μέμγο αἀἰοὶ ῬΤοΥ 5115 Ρϑοπα πη 6ϑὲ, στ παθο 
Ἰθιηροῦθ 81:01 ορροβίία 81πι. [)6 Ἰοοὸ αἰ 6}}} 1, τά2. 11}, 
σνἱάε ᾿πῇγα δὸ οοριΐθ, ἈΡῚ δριτων (6 ΘΥΠΟΏνΙη8, 4.886 νο- 

οδπίυν, ΜΠΙτα5. δἰϊδπι νι ἀθνὶ ἀεἰγθὲ ρϑυ ἔθου! πι8815 1ῃ Π18 1, 

8. ᾽Εν τούτῳ τε κεκωλύσϑαι ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ πράγματα, ᾧ μή 
τις αὐτὸς παρέσται, ῬΥΔΘΒΘΓΕΙΠΙ 51 σοι ραν ϑηΐαΓ οατῃ ΠΥ, χά. 
Καὶ ἐν τούτῳ κεκωλύσϑαι ἐδύκει ἕκαστος, ᾧ μή τινι καὶ αὐτὸς 
ἔργῳ παρῆν. 866 ἴπ ΡΓΙΟΥῚ ἰοθ00 ΡΘΓΒ 8810 118. ΠΡ μη αἰ 6 ΠΏ, 

οἂϊ ζαΐανα ἰᾶτὰ ἴβοία νἱἀθηίον, δ σηιἤσαΡθ νὰ βουιρίου 

(.Ἰεάοὺ μι εἰὰ ἀδ8, ὙΚΟΡ6Ὶ ΕΡ δε] δὶ Ζὰ ϑθσῃ ποδὶ Ποῖδη 

ἀυτγῆϊα, [ὰγν 80 ραΐ 415 βδοῃοη νεγῃϊπάεγὶ “). Ὀδπίηαθ ἀφ 

χϑαι ἃ ὨΟΠΠᾺΪ]}18 τ2816 ᾿πτϑ]]! οί 111, 51., ὯΙ νὰ, ποί, 

ἀᾷ), Αοτὶϑκέξαυ 5. 

αα)ὶ Ῥγο ρνγαδδεπέθ, ὉὈῚ σοηϑαδί 118. να Παρεΐ, 

᾿Ελπὶς τοὺς ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ , κἂν βλάψῃ , οὐ 

καϑεῖλε Υ, τοῦ. ΟΥ, Μαί. ἀκ. μ. γοῦ. Βοιτη. δα ΥἹρ. 
Ρ- 746. εἰ 'ΤΠυς. 1, 70. 

ββ) Ῥαγεοίρίμην αογιδίϊ ΡΥῸ μαγποῖρίο ργαρφϑϑγ δ. 

ΤΠ, ᾿8. Τοὺς ᾿ ϑηναίους τῆς γῆς ἔτ. ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν 
τι καὶ κατοκνήσειν περιϊδεῖν αὐτὴν τμηϑεῖσαν. Ὠιτοαδ: Βέλ- 
τιον ἦν, τεμνομένην. ΔῈ ἔδαμπθη5 πᾶθο βἰνποίμσα. ΠΠ, 20. 
Οὐ περιόψεσϑαι ἐδύκουν τὰ σφέτερα διαφϑαρέντα. ΟΕ. δα ἥπατα 
᾿παΐϊπ5 Θὰ ρΠ 15 588} ΗΡΑΙΠ]α ρα. 
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77) το ἐπιρεγ εοέο ἀϊοΐυτη τι8]6 ραίδης ὙΠ]|, 45. ἴῃ 
ἀπήλασεν, «υἷα γοϊ μα γενθα ἐδίδασκε, ἀπέφαινε εἰ ϑἰγη1α 
Βιΐα5 δἰπὲ ἰθηροῦδ. 568 απιαπααπαϊξ ποῖϊο ρει, 4886 
σε] Ρ ἴον δϑοϊν!ίν, δρηιποαῖ, πο ἰίθτῃ εἰοσομείὶ εἰ ἐ6- 

οἷαγαπαῖϊ τπιοο. Ἐκ αοϊδὰϑ 1, 12, ἃ οοὐά. γϑοία ἰπιρετ- 

ξεοΐατα ἐξέπεμπε ΡῬτὸ σψὩ]ρ. ἐξέπεμψε ΘΧΒΙΒΕΡῚ τηδηϊεδίατα 
ἐδ, ἀθθπαμδ8η} το ]πα νεῦρα 101 111 Δογίδίο ροϑὶία βαηΐ. 

ϑεὰ 11. 49. δοιίϑῖι5 ἐνέπεσε, 401] τηθα}]5 ἴῃ Πρ ΘΓ δοιῖϑ. ἃ 

Ἰϊθτ15. φυι!ιϑάδπι τηαχίμηαθ διιοιογιία 8 σα ρρϑαχίαίαν, ποὰ 
νἱ ἀείον ῬΓΟΒΑΙῚ ΡΟ856, 

δὸ) ΓΟ ρἱμεφματηροτἤδοίο. ΜΊα. αι. τ, ῥ. Θοι. 
τοὶ. Βυΐίηι. δ. 124, 5, ηοὶ. τ. ΕΠῚ πος πιᾶχίιηδ 101, πρὶ 
ει Θ1}115 ἰδρι8, 4ποὰ νοοδηΐ ἐεῇπὶ ρα68έ νεὶ απέέγίθωτ' 
“ἐπὶ, ἃ Τ,αἰϊπουτι πὶ δαί θ βου ριον οι 115, Ζαῖθι8 Οταθοὶ 
ἴῃ ἀε]16 118 βαπὶ, ρεγ[θοϊαμῃ ( ϑα]ιβὲ. (α}]. ο. 55. 1θ14 6 
ΤΔηρ56.) ροῃίζυχ. ἔ, 62. Στρατηγὸν ὥἥρηντο ᾿Αριστέα, τῆς δὲ 
ἵππου Περδίκκαν. ἀπέστη γὰρ εὐϑὺς πάλιν τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ 
ξυνεμάχει τοῖς Ποτιδαιάταις. ὟΙ, 99. «4ϊ νῆες τῶν ᾿Αϑηναίων 
οὔπω ἐκ τῆς Θάψου περιέπλευσαν ἐς τὸν μέγαν λιμένα, ἀλλ᾽ ἔτι οἱ 
Συρακούσιοι ἐκράτουν. Τα (488. Ἄ α]ρὸ δχ Ἰπιεγρτοῖ. περιε- 
πεπλεύκεσαν. 

εε) ἔγο βμίμγο αογίϑέιι8 ὑπαϊοαξίνι γοσιχιίαρι Ἰορτέμτ, 
γιὰ, δγι. δᾶ γ]δ.: Ρ. γάτ, Ναιι αυοα 1,΄ 25. δὴ νεῦρα 
“"ιότι δ᾽ ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προέγραψα πρῶτον ἴῃ 50 }01115 νΏ]σο 
βοῦν, Ἔγραψα πρῶτον [ἀντὶ τοῦ, γράψω με ὀλίγον, 
14 πθ βοβο]ϊαβϑία αυϊάθηι ἴαμα ἱπϑρίθ ργοροπεγε ροιαϊ!, 864 
ες (885. δἰαθε ΑἸρ. δχδυϑηδαμιμ Προέγραψα] ἀντὶ τοῦ, μεὲ 
ὀλίγον ἔγραψα. Αογίδία8 πομ αηϊάεπι εἰρη ποδὶ, ἀθβοϊαία 
Ὠιϊδίογα Ῥγοοθιηϊαπι ἀδημτι βου ρίαιι 6886. -τ ἤδῖι ἀϊᾶ 
ΟΠΊΠΠΟ ΠΟῺ Θχϑίαγεϊ, χααπη 1Π|ὰ πππσαδιη δα ἤηδηι ρογ-- 
“ποία 88: οὗ, βιργα οδρ. 11. --- 864 πὶ ρου δοϊπμη ἴῃ ορί- 
410115. Πα πογαι 608 γαβρίοιδ, 41 Πο8. Πρ γο8 Ἰδοϊανὶ δμηΐ. 

ξξ ΤΡανεξοίρίμτα αον δὲ γογι τιασὶβ [μέωτὶ ἐοπιροτὶς 
ποέϊογιεγι οὐπυρέϊοϊέεν Παὺοὶ. Ὑὶά. ον. ἃ ΥἹρ. ῥ. γγά., 
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4υἱ Ἰοσο5 Ὁ μαογαἸάϊ5 ἄπο τοϊαΐῖοβϑ οχρίτοαε, ἴπ 6ο., 41] 
651 Ὗ], 21. εἰ 4φιδηι παρεῖ δἰϊαπι δχϑιπίηδνι (οο δυ, Ασίι, 
οπδοο, 1. ἢ, ἢ 3. Ρ. 546., εἰϊαηλ ορίϊπι ΠΌτὶ ἀπαρτήσον- 

τες δΒαρρδαϊαπὶ, “Ὑπακούσαντες ἀτιΐοηῃ ἴ, 140. γενεγὰ δουὶ- 

811 ποϊ!οπθι παρεῖ, οἱ τοῦτο πόμ βρεοϊαὶ δα ἄλλο τι μεῖζον, 
568 δὰ τὸ βραχὺ τοῦτο. 

ηη) δε πὶ {μίπύριοπι δα αοέμσι ἢ αξϊπογιισι ρατεϊοίρἑιεπε 

αογϊοεϊ ποι ηιέατ δοίυὲ ροίεοέ. Πα δεξάμενοι ἰὉ16]ΠΠ|ρ 6 π- 
ἀππὶ 6886 5. ὅ0. νἹΘ 05 οἀρ. ΓΧ., δἰᾳὰα εοά θη πιοάο ἴη- 

ἱοΡρυεἰαπ πὶ ἑλομένοις 1], σ, 

98) 1 ηπτέίνηβ ἀογίβεϊ, τ ΡΥ ΘΒ ΘΠ Ε15 ᾿η ΒΕ ν 15, "071 

ΤΑΙῸ ἰοοίέμ ργὸ ἔμέμο ροϑδὲ ψογῦα βρεγαπεϊ, ρμωίαπαϊ, 

οοπϊϊοϊοπαϊί εἰο. ῬώθΙα ααϊάεπι νεῦρα 1, 22. ΙΝομίζοντες 

μᾶλλον αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσϑαι, 
φασιν θομὶ σοάϊοαβ 10] ΡΥΔΕΡοαΩΣ μᾶλλον ἂν αὐτούς. 564 

ΘΟΥ ΤΙ δαὶ ἰοοὶ μ]. Π. 5.. ᾿Ενόμισαν ἐπυϑέμενοι δᾳδίως κρα-" 

τῆσαι, ΌΪ ῖο Ἰοιε μα] πι8118. ἔπριὶ Θιθρ Πα πα πα, απαμι (6 
οογγθοίίοπθ οὐρίϊαγει, 1, δι. Οὕτως εἰκὸς, ᾿Αϑηναίους φου- 

νήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥςπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι 
τῷ πολέμῳ. Αὐἀ46 1, 151. 1, 11. ΠΙ|, 40, , 29. Οὐκ 

ἔφασαν δέξασϑαι (Χοπορῃ. Ἠε]]εη. Υ, ᾿, 32. Οὐκ ἔφη δέξα- 

σϑαι. ΑΠΆΡ. ΠΥ, 5, 15. Οὐκ ἔφασαν πορεύεσϑαι.) ΟΓ. δα ΟΥ- 
νορ. ἴ, δ, 9. Βεϊπύονε, δὰ ῬΙαι. Ῥμαθάου. ρΡ. 48, εἰ δ( 

Ῥνιοίαρ. ρ. 4δσ. Μαίι. Ρ. γογ. 84.- ὙΒΙΘΓΒΟΗ. ὃ. 201. 9 
Ἠδτια. δα θόρῇ. Αἴδο. ν. τοθι. δἵ 1τηῦγα Ογαῖ. ναυϊαῖα οαρ. 

ΧΧΙ, 4. δ, Οὐυμι νϑτο δου βιϊ εἰ ρυθβθη 115 ἸΏ ΠΏ νὶ 60 

ἰαυΐαμπι αἰ εσαμπξ, φαοα 1116 τεῖη ΘΙ θυ 8 ργϑθἐθ Ἐπ ἢ 61, 

μῖς ἀϊαΐϊα5 ἀασϑηΐεπν 8 σηΠηοαῖ, ΟῚ ὨΠΡΌΙΗ δϑὲ, ἀΐγαηι- 

ἀτπ|6, ὯὈῚ Γ658 ρβοβίαϊδε, 1π ἢ80 βίγποίαγσα σομιθηρι. ΕΥ̓, 24. 

Εἰ γὰρ κρατήσειαν τῷ ναυτικῷ, τὸ “Ῥήγιον ἤλπιζον πεζῇ τὲ καὶ 

ναυσὶν ἐφορμοῦντες βαδίως χειρώσασθαι (ᾳποα ργο' χειρώσεσϑαι. 

ΟΧ οριΐμ}18 οοὐά. τερομεμάμηι δγ 81), καὶ ἤδη σφῶν ἰσχυρὼ 
τὰ πράγματα γίγνεσϑαι. ΟΕ ΠΙ, 96. Οἱ προϑύμως ἐδόκουν 

κατὰ τὴν ᾿Αϑηναίων ἀεί ποτε φιλίαν ξυστρατεύειν, ἢ πᾶν βία 
προςαχϑῆναι, αὶ ἈθιοκΚίις πδ] αἱξ ξυστρατεύσειν. 
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“) Ορέαξένιι8. αογίσίϊ, αὔδα Ρ]εσαπιαπε ργαείογϊἐὶ 
ἐξηγροτὶβ νῖπι οομδιδὲ δυηογθ, ἔμέεγοίεγυν ἰϑυθ Θ8 πὰ 

τρέϊπεί. Ὑια. Ναϊἢ, αν. Ρ. γοο. Τα]}15 εοὶ Ἰοοὰβ ΠΙ, 8., 
ἴῃ 4ὰὸ Κοθδηϊα ορίαινο 1] οαἰν1 515 11 ΠΟ 1ΟΠ ΘΕ α τη 8 16 
{1 1886 ΘαΡ16 ργαθοθάθηίΐα νη 8, ὙΙ, 40. “ιεϑρόησαν, 

ὡς χρήματα πολλὰ ἴδοιεν. Α(ά. ποῖ. δὰ Χοπορῃ. Ογτορ. 

1 85..8. , 

66) ἘΠῚ ΕΊΣ ὑ τῇ. 

χα) μπὲ ἐπ εηϊέτριιδ ργὸ τα μϊέῖνο ργασϑθηΐΐ5. νεῖ 
αογδέϊ. ἘΧ νευθβ, 4πᾶ6 βοοια πόα ΤΠΙοπΊαα δίας. Ργ8ε- 

οερία 8. ν. Βούλομαι οἴ ποβίραιϊατη ΘΟ] πα θΠα] οοπϑαδίμα!-- 

ΘΠ οὔ παι ἴῃ ΠῊ ἢ νὼ Τα 71 πὸπ σομΪ πη Πἴι}", ρίπτα απὸ 
δἰναοἴπταπι ἀριἃ ΤΠ πον ἀπίδθτα. δὐμη ηϊ, ΕἾ να]ραιῖ8 

Θχϑιρίαυθιι5 πὰ ρου ηθηὶ νοῦθὰ ΤΙ, 28, Οὔτ᾽ ἀποκωλύ- 
σειν δυνατοὶ ὄντες. Ὗ1|, 21. Μη ἀϑυμεῖν ἐπιχειρήσειν πρὸς 

τοὺς “ϑηναίους. ὙΠ|Ι, 50. Διενοοῦντο βοηϑήσειν, δὶ να. 

Ῥυκ. 864 8] ρυϑδϑϑίαη!5517105 ΠΡ} Ὸ8 56 Ὁ] Πλ1", 8. τ Ὁ] 
ΑἸ Ἰοοὶ αὐάεπαϊ, 405 πηαΐατεηΐ ὙΠοιηδα βεοίδίογεβ. ἴ, 

27. ᾿Εδεήϑησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμ- 

ψειν. ὙἹ, 6. ᾿Εφιέμενοι ἄρξειν. 57. ᾿Εβούλοντο πρύτερον, 

εἰ δύναιντο, προτιμωρήσεσϑαι. τοι. Βουλόμενοι ἀποπλήσεσϑαι. 
ὙΠῚ, 2  υμπροϑυμηϑέντες ἀπαλλάξεσϑαι. ὙΠ, 1ι Ζυναί- 

μεϑ' ἂν χρήσεσϑαι. Οἱ Ἰοοὶ παήϊι6 εχ δὰ Ηδυ δῆ Οὔ 86Γ- 
νψαϊΐοπθ ΘΧρ ἢ ]οΘ νυ ροϑβϑιιηΐ, 48 τ ϑθοὶβ τιδἰ ἰδίῃ 6586 41-- 

οἷ (ἀξ Ῥγδαθοθριὶ. φυϊθαβαά. Αἰἰϊοῖδι. Ρ. ΧΙΝ.}), υδὶ ἴῃ 
ῬΥΪΠοΙρΡΑΙ νοῦθὸ Γαϊανὶ δ᾽ 5] Ποδ 10 ἰπ51}, δἰΐαπα ᾿πΠπΠ ἰ ν πὶ 
ξαϊαυτὶ δαϊαηρογο (4τιο 81 ἰαπἴα πὶ ΘΧΟΙΒΑ 1 ροσϑθηΐ νευρὰ 
Π, 29. ᾿“Πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμψειν στρατιάν εἰ ὙὟ, 585. 
σι Ἰοοῦμ ψτ6 8} Ονδΐ. νϑυϊαὶ. οἵ. Χεαιορὶι. Ογγορ. ΥὙἹ, 

1.,.21.)5} ΒΕ6ῺΘ 115, αἴϊδθ πὰ ΡΠ Θαῖπι. θη. ἃ. 1816. Ρ. 
96. 54. ἀἰϑριυιξαία βιὰ πὶ, 8815 11 πδιγαπίαν τ 6] Πλης ᾿ρβ8 πη 

. ἀἰϑρυϊαϊϊομθι οοηῆνπιδηΐ, Ααάᾳ. δα Χϑηορλ, ὕγγορ. ὙΠ], 

δ. 12, εἰ βομαθξ, δὰ ΤΠπεορα, Ρ. 16. Ξςῳ. αὐ Οεα, ἢ. ν. τ. 
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εἸεῖῖ, οὐ. Ρ. 99. 84 ὨΙοπ. Ρ.. 210. 544. Ηἱἴ5 δι᾽ πηρὶ- 
τῆτι8. “ΙΔ ΘΒΠΟΠρΙα 8 ζμΐεγο ἄν αὐάϊδ ρμοδοὶί. Νεραὶ 14 
Οταπιπιδίϊοπ5 ἴθ ΒΕΚΚ. Αμηδβοαα. 1, 1596. 54. οἱ 1α δἰΐδιι 

Θομηειά. δὰ  κασα τὰς Ογτορ. 19 δ 2. 3ϑ!ε. Ὑμύογα. ἢ, 
8ο. “Ἄέγοντες » ὅτι ῥαδίως ἂν ̓ πρατήσουσι. 1014. ἌΝ οβαμνΩΝ, 

χε ταύτην πρώτην λάβοιεν, ῥαδίως ἃ ἂν σφίσι τἄλλα προςχωρήσειν. 

τ, 15. ἱνγόντες νῦν ΥλιΟΣ ἂν ἐνδεξομένους. ὙΙ, 20. Οὐδ᾽ 

ἂν τὴν ἀρχὴν τὴν ἡμετέραν εἰκότως ἀντ ἐλευϑερίας προςδεξομέ- 

νας. ϑεοσμάαᾳπι ντ]ραίϑηι βουρίαγαπι ἀτο 4118 Πτιῖτ15 115118 

χϑιρία γτϑροσϊ πηΐον ὟΙ, δ0. οἱ ὟὟΠΙ, γι., 564 101] ποι 

ΘΟΠΒΘΗππΐ οοάϊοες ΡΥ ϑοβίϑῃ ]551111. Οοπίνα , 140. 68η- 
ἄσπι ἀϊοεμα! γδϊϊοπθιῃ 6 110 718 Γεϑε θη 81 6556. ἀοοι- 

1105 Ῥγαθοδάδηϊα οαριίθ 5. ῃ, ΌὈὉ) αα)ὴ. ΟΕ θέεναγ. ἄς 

Ῥατίϊος, Ρ. δ4. 8. οἱ. δὰ Ῥδπιοβίμ. 1ιερέϊπ. Ρ. 290. 
Πεϊπάοτῇ. δα ΡΙ]αί. Ῥῃβδβάοη. ς. 5. ϑομδεῖ, δὰ ασερου. Οοσ. 

Ρ. 66. Μαιι. Οτ. ρ. ὅ82. δῖαν. μοχῖο. Χθπορῇ. 1, 175. 

ββ) Επμέμσιιτη, δἰπιρίεκ ργὸ {μξαγὶ ρεγρἤ]α5έϊοὶ ἑδηι-- 

ΡοΓῸ ἱμιρογζεοίο. Π|, 16. Ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ, τι 
πέμψουσιν ἐς τὴν “έσβον. ΤΥ, 32. (Ξυνέδρους σφίσιν ἐκέλευον 

ξλέσϑαι, οἵτινες --- ξυμβήσονται. ΠῚ, 1, ᾿Εδύκει ἀρχήν τινα 

πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἐλέσϑαι, οἵτινες --- προβουλεύσουσι. ἴῃ 

4α]Ρ 8 ΥΩ ΒΙθ118 ῬΤΟΤ ΟΠ Θ αι το δι να βϑιυποίασϑῃι ρατίΐ- 
ουἶδ6 ὅπως δορααϊίαχ. ΟἿ, σΌρΓα 88} [παϊοδί. 

Ἵ115518 ἐθιρουῖθ5 ἰᾶπὶ σεαθδητον ρδσσδ Ε) 46 Ῥογϑογιΐξ. 

84) Ῥεγβοπια ργώσα ρῦὸ δεοώπάα. Π1, ὅ0. ᾿Δλπίδα καὶ 
ὅσοι πάρεσμεν. ὍΡι ἤρυτα 68ι, ᾳυδπι νοοδηὶ κοίνωσιν. 

0) ρίπια ῥτο ἑστία. ὟἹ1, σὃ8. Ἡεγπιοογαίθβ ϑυγᾶ- 
ΘΟ απ ἰοραῖπ8, 4086 6. οἰ] θὰ8 5118. ΘΥΓΘΟΌΒ8Η18 α1-- 
οδθάα εγϑηΐ, ἴῃ 86 ἈΠ ον γι, ἔχων ξύμμαχον ἐμέ εἴο. 

ΔΙο πιοάο 1, 85, ᾿Δνεπίφϑονον, ὅσοι ὥςπερ καὶ ἡμεῖς ὑπὶ 
᾿Αϑηναίων ἐπιβουλευύμεϑα, μὴ “Ἑλληνας μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρ- 

βάρους προςλαβόντας διασωϑῆναι, ρτὸῸ ἐπιβουλεύονται" ΡοΤΙ]-- 
πεὶ 
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πεῖ δῃϊπὶ δ ὅσοι" 566; ἀεἀϊι ργοχίπιο ἡμεῖς. “4 ΒΑΌΕΚ. 81- 

τ] 8 Ἰοο8, ἢ 400 

ΟἽ) δϑοισιᾶα ρέγϑοπα ῥΓῸ ἐεγέία τϑρουϊϊαν, ΠῚ, 6.5. 

Ἢν οἵ ἡγεμόνες ὥςπερ νῦν ὑμεῖς κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμ- 

παντὰς διαγνώμας ποιήσίσϑε, ἡπ86 ἔτιβίνα ἰεπίαία βαπηΐ. 
Αἀα. δα Χεπόριι. Ουγορ. ΕΥ̓͂, τ, 5. εἰ ἄϊιδθ 46. νόσβθο δὰ 
Ρτγδεάϊοαΐαπι δοσοπιποάαίο πη οπῖΐα ϑαπὶ οαρ. ΥὙΠ|. βη. 

44) 7 εὐ τα δἰπφιϊαγὶδ ΡΓῸ 8εοιμτεῖα ρἐμσαϊὶθ. ,,1, 42. 
Μὴ νομίσῃ (τις) δίκαια μὲν τάδε λέγεσϑαν, ξύμφορα δὲ, εἰ πο- 
λεμήσει, ἄλλα εἶναι. ΑΑΠπ 6886 μεέϊἰΐα, δὲ ρμρπαγὶξ ΡΓο 

δὶ ριρπαγῖέϊ8. ἴθπυϑ επἰμὶ ἀὸπ Ροίδναὐ δαβοὶρογα Βε]- 

ἴππι. 8564 απομπίδπι ᾿ποθροναΐ τίς, δὰ 1ὰᾳ γε θα δοσομ,-- 

τηοάανὶϊ υἱ ΥἹ, γδ. ἴμ1ἰ, 6 ΒΑΤΕᾺ. 

,, Ηδθο οππηΐα 46 νϑρ θοῦ ατα τη 15, ἐθιη ρου θὰ εἴ ροτ-- 

80118 «ἰἰοα 8] οοπηρ] οὐ ΠΡ, ν] 6 Π1118, ΨΘΥΊΙΠ 6586, αυοὰ 

1Δ ΠῚ ΘΌΡΥα ἸΠΪ Π1118, ΒΟΥ Ρ ΟΥΕΠΣ ποδία ΘΔ} ἴῃ ΗΪς 

«πππὶ ἀπίνϑυβα τα θη 8 ρυδθοθρῖα πηι ᾿πά016 πὶ αἰηια δη8- 

Ἰοσίαπη ᾿ΐησαδα Ῥαϊγὶθ, πὸ ΡὰΓ εὐαΐ, δθοιέι ΠΔ 6556, πδ-- 

416 5151 1πάι51586. χαρὰ πο ἃ 8118 ἀυαοααα Οτγαβοῖθ νοὶ" 
βουιρἕατη δϑὲὶ ν 6] βουιδὶ ροϊῃ]5586ῖ. 

Ουοά 5] ἐπ ]]ὰσθ ΘΟπηπ]θ τ πὶ Θϑὲ (ὑδτητπα ἰ σΟΓΏΙ, 
ΤΎΠ] 10 ΠΥ} 

Β) Πγραΐϊαρσε ἔεττὶ ροϊδϑβι, 4τιὰ εἴῆοὶ ἀἸοϊασ, αἱ ἄπο νοὶ 
οδ5118 γοὶ π]061 δἰο. 1ν]οεῖα ρου πἰδηΐῃν, Ταιηδὴ οἴϊα πὰ 
Πυτυ5 ἸΠοΡ ἰβδίπιδα ἀἰοεπϊ τϑιϊοπ8. Ἔχ θηρία δἰα ποῖ ρὶο-- 
τον, Νδη ᾿, 6, ἴῃ νυ. Καὶ οἵ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν 
εὐδαιμόνων διὰ τὸ ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνας 
λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες 80Πο]ϊ]αϑἰα οἵ πρεσβύτεροι τῶν εὖ- 
δαιμόνων αἰοῖαπι νὰ] ργὸ οἵ εὐδαίμονες τῶν πρεσβυτέρων, 
4υοά βθεουὶϊ ϑαπὶ ρου 416 ᾿ἱπίογρυθίθβ, Αἴ φυδεπαι σα υδα 
αἰδοῖ, οὐ 10] ροιϊα8 46 ορα]θηίίοῦα ραγθ 8θη] τ ΠΊ, 48 πὶ 
ὧδ δθϑηϊοῦιθιι8 εχ Ορῃ] θη 15, 868 [19 ΟΡ θη 15, φα! τη Δεῖϊαία 
Ῥγον οἱ! Ἔτϑηΐ, ασὶ ραϊοπηα8 7 ϑρεοϊοϑίογα νεῦρα ΓΥ͂, ᾿ω6. Καὶ 
γὰρ πλήϑει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς μεγέϑει ἀφόρηξρι. ΌΡΙ Οοιαὲρ, 

Ζλιιογά. 7. Τ, ᾿ 
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» Εν ρ8}1. ρτὸ ὄψει πλήϑους.““ Ῥοτίιβ: ,,7ηεεἰ|τἐμα]]115. ἀεί-- 

βρθοέιι. ““ ϑεὰ γβοίθ τηοπεὶ όυϑνιβ ἈΠ ΘΧ. Π18 80 )8ἴα-- 
εἰνῖ5 δάϊεοιῖνι νἱοθ ἔπη σὶ (οἵ, ταἴρα 98} ΡΙοπαβπιο), πῇ 

σομ ραν ᾿86ο ροβδίας οατῃ ἄστρων εὐφρύνη οἷ 5: π}}} 10 τι8, 
4088 ἰαπαιδηι ὉΠ 81 ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠ ]Θπ ἃ ΘΟ ΠΤ, οἱ 

ἀε αυϊθυ8 σΟΠΓ ΘΓ Ῥοίοϑὶ Ηθπι. δὰ Υ]ρ. ρ. ὃ9ο. 84. ἔκ 
ψου 5 ππὸ τοί αἱθγαμπὶ ΠΠΠ4, 7. Καὶ ὕστερον ὑποσπύνδους τοὺς 

νεκροὺς ἀποπλεύσαντες οἵ 4ϑηναῖοι παρὼ τῶν “1ευκαδίων ἐπομί- 

σαντο. Οὐδ 1πϊεγργεΐδητ Ρ6Ὶ χομισάμενον ἀπέπλευσαν. 
Ὑεγαπι 1Ό1 ἀποπλεύσαντες ΠΟμ Θϑὲ φείμην εἰοτγεσηι πανίρα8- 

βογιέ, 864 φπιώγ μαιεζιγγν αὖ ᾿πϑιιῖα (ἃ ἡτιᾶτη ᾿Υἶτι8 ΔΡ0ὰ -- 

Ἰεγαπ 1) γε οϑϑιϑϑοΐ. Ναὶ ΒΡ οἱ Τ᾿ ο 1} ϊογ τ είδεϊο- 

ποι: » 616 ΑΙ 6 μον δυ ἢ] εἸΐθη δεὶ ἐμτοῖ “0 γα] ἀνθ Τιθῖοἢ- 

Ὠδπγ16 (δ ΤΠ τίρϑη “Κ ποη ἔδυ Ῥϑυ  Πορίατα δογίβεὶ. ΝΟ ἈΠῈ 

δαΐομι Θχρ]οαίίοποιτι {Ππῖγαὶ Ἰοοὰδ ἸΝ, 44. Καὶ ἀναβάν- 

τὲς ἐπὶ τὼς ναῦς ἐπεραιώϑησαν ἐς τὰς ἐπικειμένας νήσους" ἐν 

δ᾽ αὐτῶν ἐπικηρυκευσάμενοι, τοὺς νεχροὺς, οὖς ἐγκατέλιπον, 

ὑποσπόνδους ἀνείλοντο. Ηδαα ε]551π|}}}8. ρσϊον ἰοοὰς ὙΠ, 

24. Χαλκιδέα τε τὸν “απεδαιμόνιον ἄρχοντα μετ᾽ ὀλίγων παρε- 

βοηϑήσαντα ἀποκτείνουσι, καὶ τροπαῖον τρίτῃ ἡμέρα ὕστερον 

διαπλεύσαντες ἔστησαν. ὍὌθι Ρονίυ5 νυγβυθ: «Ῥὲν ΒΥ ρΔ]}|ὰ-- 

δε“ 1ηΠ 6401,» ἀἸοἰ ΠῚ 6856 νἹἀδίαν ῬγῸ στήσαντες δεέτολεν.- 

σαν.“ Οὔθηὶ νογὸ γε[αἰδὶ ΑἸ ϑ 118 5ΟΓΙ ΡΘΏ8: .. ἢ γραί- 

Ἰασα 81 δϑδοῖ, ποῖ Ραΐο ἰΐὰ Ὠοβίλατ βου]ρί απ ἔμ18598, 

864] ἀποπλεύσαντες, νεΕ] ἐπαναπλεύσαντες, ἐπαναγαγόμενοι, ἐπα- 

ναχωρήσαντες. Ααά46, 81 ΡΕῈΓ ἰὐϊάααπι ἰδηιββθηῦ, 5 

Ργοοδάενα ᾳποᾶ δ αϊδ, οὐ μετὰ κράτους τῆς γῆς. σταϑέν. 
Ααγα ΔοΟΙρογα τη 8]}πὶ (6 ἐμπη αι] να ΘΧΒΟΘΒΠΒΙΟΝΘ, 488 

ἔδοια,, ᾿ΟΟΟΙ818 σαὶ ἄπιο8. Ρϑιιοὶβ ποδί απι., Ταρεββῖ886., 80 

ἰγιάαο Ροβὲ σϑροιία Ῥαπογπιο 605 ἰνΡΌρΡΒμαθαμ ἰαἰυῖ586. “ 

Ὡς Μηδὲ δυεῖν φϑόσαι ἁμάρτωσιν ἷ, 32... 4αὰθ Ῥοῖ φϑάσωσιν 
ἁμαρτόντες ὨΟΠΗΠΪΙ Εχρ οπογαμξ, ἴὰ ΠΟΙ 8. 101 ἀϊοοίαν. 

566 ΙΥ, 4, Καὶ ἀπολαβόντες τὸν τῆς Χερσονήσου Ισϑμὸν ἐτείχι- 
σαν. ῬΘΥ]Ππ 6 εγὰΐ τἰ ΓΤ 510 8 ἢ ἀπέλαβον τειχίσαντες 830110ῦ6- 

νείαν, σα πὶ πὰ ποῖὶϊο ἀπετείχισαν 861 τείχει ἀπέλαβον οἰ δη]- 

ἢ, 
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Ποαμπᾶα δββεεῖ. Βαβίαπι ἀπ ΠΟ Πονα νεῦρα ὙΠῚ, δι. “Ὅτι 

μὲν γὰρ αἵ Φοίνισσαι νῆες --- μέχρι ᾿Ασπένδου ἀφίκοντο, σα- 

φές ἐστι. διότι δὲ οὐκ ἦλϑον, πολλαχῇ εἰκάξεται᾽" οἵ μὲν γὰρ, 

ἵνα διατρίβῃ ἀπελϑὼν ---- τὰ τῶν Πελοποννησίων ---΄ οὗ δὲ, ἵνα 

τοὺς Φοίνικας προαγαγὼν ἐς τὴν "Ἄσπενδον ἐκχρηματίσαιτο ἀφείς. 
Ῥογίαβ: ῬΊοὸ ἐκχρηματισάμενος ἀφείη.“ τερον, ΟοΥ, Ρ. 
87.: ᾿Δντὶ τῶν μετοχῶν ᾿Δττικοὶ τοῖς δήμασι κέχρηνται καὶ ἀντὶ 
δημάτων ἐναλλὰξ μετοχαῖς ὡς ὁ Θουκυδίδης. --- Ἐογία8515. 10] 

ἀφιείς βου] ροπάθγη: ,,0(Δ1Δ.Ὦν (858 ΘῚ δῖ6. θη ]16556, ἀασοῖ 

ἴπγε Ἐπιὶαϑϑαηρ. ς. Οὐδη θαβτη εἴα νυ]σαὶα ἀθἔθμαϊ ρο- 

ἰουϊς, δὶ ρεοπηΐδπι 80 115 ἱὰπο αὐϊάθηι Ρ ΓΟ 888 πὶ, 56 

ἀειματη Ῥοϑὲ σϑαϊ απ ἴῃ ραίγϑιι βοϊ αἰαιη 6886. οΟρ 68 5 

αἴᾳαθ ὁπηπῖπὸ 88 606 ἴθπιθ ἴῃ [18 ϑϑὶ ρΡ 1ΟΙΡῚΪ δου 81 οἵ 
ῬΙΔΘβθηἐἰβ8 αἰἸ8ουΠ]6η., δία ι1θ 1π 110 πιϊπτι5. [ΘΠ ρτι8. 1051], 

απᾶπι δοίη 8 ΘΕ] ΘΓῚ8 ΡΟ θοΙο ϑρεοϊδίαν. Ὑ1846 βαρτᾶ ἃ. 

44) ββ). (Οεγίε μυρδ!]αρα π6 πῖὸ φαϊάδπι ἨΠ]18. 

Οαρ. ΧΙΥ͂, οὴ Ὧδε απέϊπιογέα 86ὰ ἰρβᾶτιπη ογαέϊοπς ρατ- 
ἐξτεσιν δαγ τε, τ6 ετιθγιέσν ῬΘττατιταῖι 6. 

Ῥαῖς ριϊοῦ, ἴπ 41ἃ διδϑέαπέδνα, ααδλεοέδνα, ργοποπιΐπα 

εἰ ραγέϊξοιείαο οσοπϑιἀδταπίατ, 

Οὐάδπαμδαπι 716, 1, δοΐον Ῥθηθνοὶθ, πὶ παρὶδ γϑίαϊδη-- 

ἀ18 Ἰᾶτὰ δαἀιποάμπιη απ ΓΘ. ΠΙ]Π. 18, απ 6 ἢ ΠΟΙ, ΡΟΒ811Π1115 

ποῖ ἃ 1 θεΐεγε, τπὖ δἰἴ8π| ρ6ὺ ποὺ οἱ Ῥσοχίπηιπι σαραΐ 1 
υἷα, 481 1Πσ 6881 ΘΠ 118) ΡΓΟΟΘΙΘΙ 6 Π08 Ρδύαν8, οἵ 

1Ρ8588. ῬΘμΙσησπι ΘΟΠΙΘΙη “6 ΠΟ}}18. αϊμησαθ, Ναπι ρεν- 
βαδδα τ απ] θη Ἔ1Ὶ ΒαΠΘα8., ΠΟὈ18 δὲ δεαπα ΤΙ πο μα 1ὰ 

αἴσας 'ΤΊΡΙ Ποσ 6586 116}. δἷ 581π7ὰ]} αἰᾳαδπῖο αΠ{Π 01]11π|8, 

4ατιη ποθῖ8. {6.18 Ῥτδοβίἀϊὰ ἀπϑεοαπαπα οο]]Προπάα οἷ 

νὰ τὴ Ππ]Θηα 511. 1π 4ὰὰ Τὰ 51η6 πηβ ρη8 τηο] εβδἐϊα 5668 - 

τῖ8δ. Οὐοΐ 581 πἰΠΙοΥητ5 ἀα αι σευ δ, οὐ] ρ8 ΠῚ ἢ 1118 Γαὶ 
πῸπ π᾿ Ὧ08 ΘΟΗΓΕΓΑ8, 88 ἴπ δο8. 4αὶ «αιμη ΤΗΠΟΥ ἀἸἀ 5 
Ἰαιαττι5 Ομ γθοίθηϊ, ἰᾶπι ἰοπσαμη ΟἸΣΒΏΤΩ 1108 1Π5{ΠΠππῸΓΘ 

ἴ,4 κ 
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οοσαμί. Οὐΐρρα ποι οοηἰθηὶὶ 115 σΟπν10115, απΐθα8 νοοῖ- 
ῬΏΪΟΓ αι ἔου μεθ ἃ σΤΑν 851 Π10 ΒΟΥ ρίουΘ ἰθιηθ γα ΘΟὨ 885 

6888 πθραπίαν, 60 π|ι86 6 ππρη ἀθηί8 8 ΡΓΌΡΊ 881 διηΐ, αἱ 
δογθτα οἰΐαπὶ ρβαπεγα δὲ 1ρ888 ὈΓΔΙΙΟΙ5 ρανίε8 α 60 586 08 

Ῥιοιαΐδοιθ ρομΪ σοηἰθπάθγθηΐ, Να Ἰρίίαν ΠῚ τηϑ θα οὶ μο-- 
Π]Π65 ΠοῸ8 οαγρϑηΐ, ἀἰσθηΐεβ ΓΘ μλ 1π)ρουδοΐδπα Τα] οἴ81, 
ἀρ. Τιδοῖοι ΘηΘν 16, οἰΐατα μᾶπο ὉΠ πᾶτη πιο] δία 4ὰ86- 

βου ραγίθιαι ἀσρυθαϊδιητν, ΟἸμΜΠλ015 ἰαπιεπ δἃ, 4886 

1 ψΨΌ]ΡΙ5 ῃοΐα δππηΐ, υἱ ῬΘΥ Πα αἰ ΟΠ ΘΠ] ἀροιγδοϊοχαχα εἴ 

οοπογείοσι. Νδπηι αΠαδηατϑηη οἰΐδι ΟΡ ΩΣ πΟΠΠ8}]8 τἹ-- 
ἀϊουϊθ σορυθμθηάι Πίομ. Ὁ. 8ο5., 4 πᾶβο ἔδηηθη τπο]ἴτι5 
δ ἴοοο, ὍὈῚ 46 ἤριν8 ασθίαν,, τ ΘΡΙΟΪ Ῥόο586 1108 η1|8. 

Βερίδηϊ 

α) ϑυρβίδπεξτν τ πὶ, 

88) Ῥτὸ δάϊθοῖῖνο ροβίζυπι, 

ΗΙς αἴδογυπιὶ νερὰ Π, 536. Βάρβαρον ἢ “Ελληνα πόλε-. 

μον ἐπιόντα προϑύμως ἡμυνάμεϑα. 864 νοοραῦθυ]ὰ “Ἑλλην, 

“Βλλάς, βάρβαρος οἱ 51 .}1118 (ἢ ἡ ̓Ιὼς ξυγγένεια ΤΥ, 61.) 586-- 

Ῥ ββϑῖπι6. δἰ ϊϑη ἀρ 41105 βου!ρίοτ θα δὐϊδοίϊνα 6856 οομπϑδίαί. 

Ὑι4, ρυαθίθυ. ποΐϑηη (οὐ !ε}. πιαχῖπιθ Τπ ει ΡΥ, ΑΈΒΟΡΥ!. 

αα Ῥτοιποίῃ. ν. 2. ϑομδοῖ, - Μεθ, οι. Ὁ. άι. 6Οθοεῖ!. 

Αοὶι. Μομδοο. ἱ. ἢΠ. ἔα80. Ρ. 250, οἱ Μδι. ὅτ. Ῥ. ὅ92. Νεὲο 

δγαὶ ον ἀθαϊογομίαν νοΡ18 ΠῚ, 97. περίπλους ἐστὶν ἡ γὴ, 

ἀασπι περίπλους Θἰϊατα δαιθονππι 51... Μαίοσοι ἀμ ]ζε-- 

τόποι μαῦεῖ φαοά Θχμ ρθηὶ σοαἴοο8 ΥΙ, 66. ἧ ἐφοδώτατον 

ἦν τοῖς πολεμίοις ῬΥῸ ν]ρ. ἡ εὐεφοδ. κ. τ. 1. 

ὉΡ) Ῥτο ρτγοποχιῖπδ. 

ῬΙΟΠΟΠΊΘη 4 ΠΟ ὨΘΟΘ588}18 81} ΟΥ̓Δ ΟΙἶ56. ῬΔΓ5, 
5664. ποιλῖμαπι) ἰδηϊαην ἰοσα ΟὈἰϊπεαῖ, οὖ ΒΕΥΊΠΟΠ5. νοὶ] 

Ῥεγϑρι σα  δἐῖ5 ν 6] δἰ θσϑηδ6 ᾿ἰπϑϑυναὶ, ραϊθὶ, ὉΡῚ Πδ6 νὶγ- 
ταΐε5 νὰ] ποῦ ἰαοἀαπΐαι να] τηΐητι5 σαν ταν, ἩΡΙα 6 πο-- 

τηΐηδ ἴρ88. ΡΟΩΪ Ῥο886. Οὔδγα πᾶεὸ Ἰπίθσαάτη δἰΐδιπῃ 1δὶ 
τϑρευϊαηΐαν, δὶ ργομποπιϊηᾶ τπιδἰἰαίίοτα δῖ, Ὅς Ὑ, ,ὃ. 



Ὶ 

{ι ὈΝ ΒΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΘΥΙΡΙ5. ιδὅ 

Ἢν ᾿4ϑηναῖοι πείϑωσι τὰς πόλεις, βουλομένας ταύτας ἐξέστω 

ξυμμάχους ποιεῖσθαι αὐτοὺς ᾿Δ4ϑηναίοις, 1. ε. αὐτοὺς ξαυτοῖς. 

Οπδπαααπα ππποὸ Ἰοσι 50]]1οἰἰαὶ Ἠδδοκα ουταρ. δα 1. Ὗ. 

ὙΠαοΥά. Ρ. 22. ΑΙ, τοῦ. (Οἱ ᾿“ϑηναῖοι) τοῖς “ακεδαιμο- 

“νίοις ἤδη εὐπροφάσιστον μᾶλλον τὴν αἰτίαν ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους 
Δ ᾽ ’ 

τοῦ ἀμυνεσϑαι ἐποίησαν. 

60) Ῥτοὸο νεῖρο, οἷ νἱοϊβδίτη νϑυθη ῬγῸ δι ρϑίαπεινο. 

Ηϊὸ ταὰ]ία Πα! αοϊπαπίαν ιοη γϑῖ8 δὲ Τα οΥ 1615 1ππ-- 
ἐουρυθίθβ, Βουηδηον σα ΟΠ 6 ΠαῚ οομβι δ μα! ΠΟ ἢ 8661161)-- 
ἴο5. ποβ οομπϑίδὲ διγθα ἀθίϑίθ Ὠ10}{18. 5 Π5 [411 1ν18. 85-- 

ἰγϑοὶῖθ οαντθδα, τἀθοααθ νει ]5. ΘΟΥ ΠῚ ἰἴοοΟ τ|808 6886. 
Ὅυο ονϑίϊο δὶ Ἰακὰ εἰ ἀἰδδοϊιία, νου θογαμα 41 46Π| ο0-- 

Ρίοδα ἀθοάὰθ ογδίουϊο ονὐηδέϊϊὶ αρία., 56ἰ ᾿Ἰδίονυϊοο 46η-- 
5111 δὲ ΘΟΠ ΟἸΒ111 86 ΠΙΟΠΘΠΙ βθοίϑ 6 ῬΑΥ ΠῚ αἀἰσηα. ΟἾΔΠῚ 

Ἐοιηδηδο ησαδθ ραπρογίαϊθ ῬΕμ6. βοπ θα 5 απ 4111 
ΒΟΡΙΡίΟΓ65, 4αἱ ροδὺ Ορργθϑβαῖα ΠΠραγαθπι νἱχουππὶ, ἔα 
αἱ ορίϊπαθ ᾿πΐον 608 ψΘΡαΙ ΠΙϑίου οὶ ΒΘΓΠΊΟΠΪ5. ᾿πᾺ 06} 

Ῥδυβρεχὶ Ταοιία8, τὰ]ία πόνα δα ϑἰαηιίνα ξουιπαυαηί. 

γιά. ΔΙμοπδδατα νο]. 11. ἴμ80. 2, Ρ. 368, 384ᾳ. Νοβίιὶ διι-- 
ἴθι οΥἸ οἱ 6 ΟἸσοσουα 8810 οἶα ᾿πα]οαΐθ5. ἰδηλζατηι ἀθδϑὶ 
αὐ μοο 1π|6]]Πραπὲ, αὖ, πρὶ ἀταθοδθδ Ἰησαδθ ρυϑθϑιβ δ 
ἀεθοραμὲ ἀσπόβοοῦΘ, ΟἿΪ Ρ.Ὸ αἰνουϑιϊαι 8 ΒΟΥ 5 οἷ 50}}-- 

βἰαμπιν!5 οἰ ν ΟΡ θ18. Π]8ΡῚ8 αὧϊ ἸΙοδῖ, 101 ΤΙ Ππογἀϊάει νἱΐα- 
Ῥογοπῦ, οἱ ἀτιοθηι σΡΆψΕΙΩ 80 ΘΘΥΘΡΠ 10 σΑΓΓΆΪΤΩ ΘΟῊ-- 

οἰοημϑίογθαι μλτἰϑίι πηι ν ὶμι:. Ηΐϊπὸ ν 6. 40 Ἰῃγ8 γοργα- 

Βοηάαπὶ μαθο νεῦρα [, άι. δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς 

ὑμᾶς ἔχομεν, ἱκανὰ κατὰ τοὺς “Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ 

καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ὩΡῚ 51 4118 ν ]} ἀ΄δοαγθ, αὐϊα 

5: ΟὟ Υἱ, (υ]α 51} 16᾽ 116 ΒΟΣΊΌΈΓ 6, οοιπρατγαὶ ῬΟΥΪ 1η-- 

ἰδυρυδίαι θη θηι Γ,8 {1118}, 4188 81 ἃ Ἑ δοῖΐο οομῆοίθπάα [μ15-- 
ϑεῖ, δῖο οουῦία ποη ἀαυ1α58εῖ φεαἰγηιογιίϊογια)γι δὲ ροϑέιεϊαξο-- 
τιεῖγι, Γαΐ ἀἴσευθ. ἴαμα ἤοο πιοάο, πὶ ποὺ ΟΌΙΟΙ 5] σῃ1-τὶ 
ρομιυ8, ΠΟΥ 1415 ΠὈγῚ 1 δι πηλ ΒΘ ΠΊΟΠΘ Ια ΘΟΏΥ ΕΓ -- 



ι66 Π. ΡῈ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΘΙ5.. 

ἰδ παϊ σππ, αὐ οἰΐδπι ἴῃ Γ,δι1π18 ΤΠαογ ἀἸάθηι Ἰοαποπίθι 

ἀριιοβοαῦϑ, Οὐδπα δι 1ἢ 4118. ἴΙοπσα οἰ ποι Πον Ἔσδὲ Τπἰθν.- 

Ῥνδίδεῖο [μαἰϊηα. Ηυὸ Ρουιπδὲ ἡ οὐκ ἀποτείχισις οἰνα Ῥοΐ 5 

ἡ οὐ περιτείχισις (δ ΘΙΡῸΡ 5112}} ποία 8 Θιοηγ811 οοπ- 

αμδη 15 τὴν τοῦ Πλημμυρίου ἅλωσιν 5. λῆψιν, 4π86 8]148ο-- 

11ε5 Ἰϑσίταν 1. Ὑ11., Ομ τῇ τῆς “ευκάδος οὐ περιτειχίσει ΠΙ, 

94.). (6 4ὰο Ἰοαιθηα! σθηογθ νὰ, 1» κ. 84 1, ,5ὅ. Ουοα 

του απὶ ΠΙΟηγϑιι8 αἰϊογὶ ὀλύφυρσιν ρτοὸ ὀλοφύρεσϑαι ροϑῖ-- 
ἴαπι. 1α δἱ δχ 1, τάδ. τὴν ὀλόφυρσιν μὴ οἰχιῶν καὶ γῆς ποι- 
εἴσϑαν ΘΒ ρϑἰϑϑεδῖ., 88 .18. δία]16 Ἰοσυί8. Θ556 5, ααπτη 1] 

ΠΟ 80 πὶ Ποπθ ὀλύφυρσιν, 864] ἰοία ἔονΠ,] ὀλόφυρσιν 
ποιεῖσϑαι, ῬΥΟΓΒᾺΒ ΘΧ ΠΟΤ (ΓΔ ΘΟΟΥ ΤΙ Ὀ1Ὸ ὀλοφύρεσϑαι ρΡο- 

5118 511. δε πδπα ἀπ 16 1 τπθπὶα δα θθί ραῦυ]ο 1π80] 6 1ο-- 

γΕΙῚ δἰγποίαναπι 1, ὅτ. ᾿Επεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπο- 

γιγνομένων τελευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖον ἐξέκαμνον. ἴπ' 4τπ|ᾶ ργα6- 

ΒΏΒΠδ 56Πη8}1}8 δδ΄ ῬΓῸ ἐκκάμνοντες οὐκέτι ἐποιοῦντο. (τὰ 
πιο γϑίδρι Βαπθυ 5 ΡΉΠ1|0]. ΤΠ. Ρ. ρ. 6. 54... 5] ΠΟ ΟΠΠ]ΠῸ 

ψ8Π8 διηΐ, 60 ραν επί, 4ποα βυθϑιϑηΐϊνα σαϑ πὶ ψῸΓ- 

ῬΟΓα}, ἀπ66 ἀουῖναία δαηΐ, δα ποία παροπὶ, 4πὸ 46 τὰ 

ἴα δι Ρ γα 580} εἰαίϊνο οσίπηη8. Βροία ἐδ οπληὶ πος βαὺ-- 

δἰ δε! ΟΡ ΠῚ πδὰ 1 ΤΠ ον ἀἰεἰ6 μά !σαν! ΗδΙπδππ8. 66 

Ἰηρ. εἰ βουῃ. Ἴ πο. Ρ. 181... 11 ΒΘ. ΠΟΘ ΠΗ ἴἰδ., 5} Ὀ] 1161, 

866 5117} 1 4118 ΠΠπΠρῸ5., ΗΪδὶ ΒΘ Ή511ΠῈ 5011} ΒρΘοΐδιη 5; 

ἜΧΡΙΙοδία αἰ ΠΟΙ] Θ. γε αὶ ποπθὶ. Εἰχθίρ]α ϑαπὶ αἸο 668 

κωλυτὴν γίγνεσϑαι οἱ μηνυτὴν γίγνεσϑαί τινος (Ὁ 0Κ. 846 11], 25, 
εἰ ὙΠΙ, 86.) διδάσκαλον πάντων (πδιίΡο 56 1616) γίγνεσθαι 

ΥΙΗ, 45., οἱ φιαθ [ηἷ5 βίμα !α δαηΐ; 564 [Δο1Π1π9 1πη 18 1066 

556 6111 ΡΟβϑ 1115, σωτῆρα γίγνεσϑαί τινος Π|, 59. οἱ προδύ- 

τὴν γίγνεσϑαί τινος {Π|, 40, Οαίθιι5 δἀάαηΐ σωφρονιστὴν εἷς 
ναι τῆς γνώμης ΠΙ, 66. εἰ 4118. χπ]18. Νέξο χαΐηϊι5 αϑέγαοία 
ΟἿ] ν ΘΓ Ὀ15 εἶναι νο] γίγνεσϑαι ἴϊα αἀἰοιιπίατ, αἱ 118. 8118 {π|5 

ἍΠῚ ΠῚ} σΈΡΡ απ 8 θ5εΠπαῖὰν. Ἠιϊιο ρεγεϊπεηι νεῦρα ἐγένετο 

ἡ διάφευξις αὐτοῖς Π|, 8, εἰ 4]ῖὰ 4.86 παῦθεὶ Π ΘΙ]. 1. 1. οἵ. 
Εἴϊϑι νου ὥνευ προύψεως καὶ --- καταφρονήσεως ἡ, ὃ. θ6- 

μπἰχπα ΤΠ ἀ1465 ΟΡ Πὸς βἰπά ατα ΡῸΡ 5 5ιαπιῖνα ΘΠ ΠΘΠαΙ 



Π. ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΌΙΡΙ8. ι0᾽ 

πουηῖπα απδοίαπι δΧ ΨΥ 15 νοὶ] ΙΡ56 ρυῖπηι8 ἀουῖν αν, νὰ] 
οονίθ 80 41118 βογί βίου 5 ἐντέαϊα ἴτὶ ΠΡ Ὸ5 5105 γϑοοριῦ, αἱ 

διαπολέμησις , καταπολέμησις οἱ αἸῖα πα ]α 1π σὶς, 4αδε ᾿πῇρᾶ 

Ῥγοξεγθηΐαν. ὙΊΟΙ 5ϑῖτη νου ΡΓῸ 50 05ἴ δ ΠΕ ν18 ΡΟ Ϊ, 81 ΘΧχ οἱ τ 

Ρἱαηίαν ΠΠ ΠΕ ἰν} 6. ῬΑΥ  ΟΙρΡΙΪ σα Δ ἀν οαϊο, ααοτιὴι θα 6 

ΒΟ 58.858 δϑί, πϑαπδααεπι ροίδϑὲ ψΕΥ 51 Π}116 10 6ἸΟΘΥῚ, α 111 
ἴα ῬΠΆΟΥ 1465 510 1ρ58 Ἰηρσθιΐο, συϑ πον πὰ δὲ ἰθΏι10-- 

γ᾽6ΠῚ ΟΥ̓ ἸἸΟΠ 8 ΡΕ} 5805 8 Ὸ Π 1 ΠΟΘΟΒΊ τ ΘΙΏΔΗΙ, ΤΘΡΌΡΙ- 

νεῖ, Νϑαὰθ τἰἰϊττ πΟνῚ]η8. 6 ΠΟΒΙΡῚ ΒΟΡΙΡΊΟΥῚ [816 01 

Ἰρααθπαϊὶ σοπδαοί αἀϊπρι αἰἥηρεγθ νοϊπθυῖῖ, Ῥυδθῖον Ὠΐο- 

πΥϑίαη, ἃ απὸ ἅππη ἰἰαπθ να] 8 ἱπδρίπιν Ῥγοξενίαν 

ΘΧΕΠΊΡΙ τ βιηρίαπι 6χ 1, 23. Τὴν μὲν ἀληϑεστάτην πρό- 
φασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς ᾿4ϑηναίουβ ἡγοῦμαι μεγώ- 

λους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς “Ζακεδαιμονίοις 

ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. ὍΡΙ ραγιϊπν ἀναγκάσαι Ῥγὸ ἀνάγκη, 
Ῥαγεϊπι πολεμεῖν ΡΓῸ σπτόλεμον ροδβίϊαπη ἀἰοῖ[. Ῥοδίθυ!ι8, (6 
ἀπὸ τηοηϑὲ οἰϊ8πὶ Ομ] δα, δϑηποΐαυθ σου ΐθ δ ρουνδοα- 

ΠΘῺ ΠῚ δΡ αἴ, σα Π| 8666 τϑοῖθ εἰἰοα5 οοσογα αὐ δείμηι ρ6-- 

γϑηαίμν ααατ οΟσογῈ αἰεὶ δοίμωχ : Ῥυϊὰβ ααϊθιη αμοτηοαο 

ἘΠ} 58 ΠῚ δθηϑιι Ππαρϑαΐ, εἰ αποπηοαῦο 8151 8} ΠΝ 1 ΠῚ 

ἀνάγκη ᾿ΐο πο Πηοο ΠΘΟΘββαυῖαιτ 5[[, 8661 δά τη Ῥόμθῖη 

ποῖ Ψ]460., ὨΪδὶ ἔονὶθ Τοη δα ἀ ἀναγκάσαι ῬτῸ τοῦ ἀναγκά- 
σαν δου ρίαπι ἱπαϊοαντῖ, οἴ ΟΠῚ ΠΟ ΠῚ 8ἰυ ποία γαιη 8ῖ0 Ἐχρϑα!- 

νἱῖ, τὴν τῆς ἀνάγκης τοῦ πολέμου αἰτίαν, ααοά ἤθε ρον οΥ- 

ἀἴπθαι νοῦ θου ἢ] ποὴ [ἰοσθὶ. 864. δυΐ πᾶθο Ἂχρ ἰοαιῖο 1η-- 
δὐϊαθηα, αἰ τὴν ἀληϑεστάτην πρόφασιν τοὺς ᾿Αϑηναίους 

ἡγοῦμαι Ρτὶτη γα ν θυ] 6556 ἀἰοαπη8. 4π86 ἀεἰπά δ γα 19 
δοσυγαίϊα8 ἀεἰἸ πΙαπΐαν ζ(ρογίδδήγγιατν οαιέδαπι ΔἐΠοπίονιδος 

ἐμάϊοο, μοί Πιὲ ροξοπέϊογεβ οὶιὶ σοθρογ σέ 608 αὐἰ ῥδεί-- 
ἔμ φενθπαμηι), δαὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους μεγάλους γιγνομένους 
ϑ[αἰϊπι σοηϊαπσοηάατη, οἱ ἀεῖπάε, τὸ νυϊσο Ἰοφαμμίαν, 
ὥςτε Βα ρρίεπά τη. 



ε08 Π. ΕΒ; ΕΓΟΟΌΤΙΟΝΕῈ ΤΗΟΥΙΡΙ5. 

Β) Αἀτοδοίνα. 

88) ΡΥο ϑβυβδβίδητινο ρμοβίξζαπι. 

Νοαΐγαπι δα] θοϊ νου σαγα δΡ Ιοα]ο βαθρί ββί μηδ 50}- 
ἴδ Ν1 νηὶ ΠϑΌθγε σομδίαί, ΕἸ ποὺ δαυίΐίθπι ἀπο θιι5 πιο-- 

α15. Ῥυϊμυμι ργῸ δρδίγδοιίο δ θβίδηϊνο ἀἰοῖ αν. ἘῚ αὰο 

δεΏογα Βα ορι5 τη ΡΒ1]0]. Το. μαᾶθο μαρδὲ ῥ. 8. .»], 68. 

Τὸ πιστὸν τῆς πολιτείας, 1. 6. ἡ πιστότης. ο. θ0. τὸ ἀναίσϑητον 
ὑμῶν. 11, 65. τὸ ἄπραγμον οὐ σώζεται 11, σι. ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης, ῥΡτορίε νεδίναπι ἐπιρεοϊ ἠξαέειπ οοη-- 

δἰ, [Υ]Ἱ. τ6. τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς ᾿Ολυμπίαζε ϑεωρίας.} ΤΥ͂, 

σι, κατὼ τὸ ξυμμαχικόν.““ Τάεια τὰ ΠΡ 611|ὸ Ὧε Τμεοῖ. ΤΊ] πο. 
Δ 61 τινὸς ὑπόπτου γενομένου ἷ, 109. τὸ εὐτυχὲς 11, 44. τὸ 

ξυγγενές 1, θ. τὸ οἰκεῖον 1, 9. Οὐἱ δαϊδοῖϊνο ᾿ηἰον τα αἰϊπεὶ 
ΔΘ αν, πὶ 1, 37, τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον, ΝΙ, 54. τὸ 

ξύνηϑες ἥσυχον. Αἴᾳαθ 1ἴὰ οἰΐαπι ραν οὶ ρία ροπΐ, ἴϑτη 680. 

ΠΗ. τω]. 1 6] εχ πλ5. Ὀεῖπαθ δαϊθοῖϊνο δὲ ρανεῖ ρίο 

ὨΘα 5 σΘ 6.18 ΠΟυΏΪΠ1ΠΔ “ΩΤ απθαπὶ ὉΠ  ΘΥϑ 85. 8 σῊ 

δοαῖαν., απο ρδνῖίον εαρ. ὙΠ]. ἀδηποπβέγαϊαμ 6ϑί. ϑοά 
αὐ ᾿δ6ο Ἰοαθθη] οοποαθίπαο εἰΐαιη ἀραα 81105 ΒΟΥ ρΡΊο 68 

Οτδθοοβ γθρουϊταν, 118 1} Δἄ6ο0 δα δ]185 Πἰπσαδ οχ ρϑγὶθ 

βρθοίαι , αἱ ἰαπέμηι ΓΡΕη 168. Θὲ 118. τι8118. 1η ΓΒΠαΟν Ἰ66 8η-- 

ποίαηάῃ8, 56 Ὠπ αν 1μ616 Εἰ ΟΥ̓ Π]Εἢ ΠΟ ΘΠ ἢ Θϑβεῖ, ᾿ 

“-, . Ψ΄ ΄ . ,᾿ . - 

ΡΝ Ῥτο δάἀνϑριδίο., δὲ νἱοϊδσδ δἀνοσθίθπηιν Ῥτὸ δαϊδοϊίνο. Ρ᾿ ᾽ 

ἮϊΪο δὰ ἰπναΐ 81] 6 μ 1ο ργαθίοσιρθ, η1186 6χ Μαἰ! ἢ). αν, 

Ρ- θ5ι. δ. 446. ἀεθοηὺ ποία εθ86θ.Ὀ. ΟἿὸ ρενεπδηὶ δἔϊδηι 
ἀφικνοῦνται αἰφνίδιοι ὙΠ, 14. (αἵ ποη πη8]8 818 νὩ]ρ. 5ουῦῖ- 

Ρίαγα αἰφνίδιον ἣν προςπέσωσι 1, 49.). ἘοΙΙφια οπη]ἃ, 
ἴ4}18 δαηξ, αὐ δα! δοῦν τη ΠΟῺῚ ΤΖ1Πτ8 σϑοίθ 481 δα νο - 

θέαῃι ροπαίαγ ,᾿ πθὸ α}1π5 Ομσαθοβ βουιρίον 18 ἀἴσογα ἠπ- 

Βἰϊαν γι. ὅσ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεϑ᾽ ὅπλων ἐποιήσαντο 1, θ,, 
φανερωτέραν τὴν ἀρετὴν δεικνύναι 1. 58., τοιούτου μέντοι τού- 
του ξυμβάντος 1, σὅ., μηδὲν διαφέροντας τῶν ἄλλων ὑφ᾽ ἡμῶν 

τετιμῆσϑαι 11], 59., Κλέων ἐνταῦϑα δὴ πολὺς ἐνέκειτο ΕΥὮὦ, 22. 
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(4. [πὲρρ. Δεβοι. ϑερί. δᾶν. ΤΕ. ν. 6.), τὸ εὔψυχον ἐν 

τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐνδείκνυνται ΕΥ̓, χγο6.. οὐδὲν ἀϑρόοι ἔπραξαν 

1, 5. εἰο. Απὲ ἴῃ πριΐνο, τὸ παλαιὸν “Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα 
τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον 1, 9., ἀμφότερα 5 σηϊοδι9 
μέγας γαΐίοσθ (1ὰ ὈδΙ 4 6ν16ὶ Η ἰπϑἱοἰιξ, ἔευρα πλαυὶα 116) ποῖ, 

τὰ 

Οὐυοά 51 νἱοϊβϑί τι δάνεγθιιατι ΡΓῸ δάιθοίνο Ἰθσίταγ, 
ῬΥΪπ τ ρΓαθΐθυ πι15 δ νου ἷα ἰθηηρου]8 ἰααδ ᾿οοὶ ἀιεϊοι-- 
Ἰατα ργαθῆχαμιν μαρθμια, πὶ ἀεί, νῦν, σήμερον, ἄνω, απὰ6 

ῬΓΟΡΒὰ5 ΡΓῸ δά δοιῖν]8 η αγαθοα ᾿ἰπρια ἀἸοπηΐγ. 5111} 
τηοάο πϑηγρδίαν εἰΐα πηι δά νεγθίππι ἰδία, 1, 68. “Τῶν αὐτοῖς 
ἰδίᾳ διαφόρων, φιεπι ἰοοα 8 ϑίθρμδαμο ἐθπίδίπη ἀεβδη- 

αἴ αἰϊὰ5 1, 95. Τῶν ἰδίᾳ ἀδικημάτων. 564 δἰϊαπι Ομ νϑι-- 

15 εἶναν εἰ γίγνεσϑαι ΠΟΥ 1668 Δάν ον θα σοπὶαπρὶξ, ααοά 
μη γίγνεσθαι πὶ τη ΠΟ δδῖ, ααὰγη ΠΟΟ ΠῸΠ ἰϑηΐι 1 511 οο-- 
Ράϊα, ἥπαπὶ ἀϊραπξ, Ἰορίοα, οἱ γεγὶ βἰβοιῆοοι, 56 οἰϊδηγ 
παϑοὶ εἴ εβϊεὶ ἀδποῖει. ἘδοΙ]6 Ἰρίταγ ργορατγὶ ροίοβε Πρ γο-- 
ΤΌΠΙ ϑουρίανα ὕστερον ῬΤῸ ὕστερος ἴπ ν ΟΡ δ΄ Ομήρος πολλῷ 
ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωϊκῶν γενόμενος ἵ, 3.» Πυδπαμδηι ο. 

χά. ποῃ τοΐητι5 γϑοίθ ἰθσίίαν ταῦτα (τὰ ναυτικὰ) πολλαῖς γε- 

νεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωϊκῶν. ἘΠ11, τά. χαλεπῶς αὐὖ- 
τοῖς ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο ναϊεὶ πε 7 {8 ρμϑγοϊοἰαέμν πεΐ-- 

φταίϊο, νεὶ ἴῃ ππεηΐθ μαραΐδ βουιρίοιν χαλεπῶς ἀπανίσταντο, 

ΓΙ, 2. βου ρ5810, φυοα τπδρὶ8 10] σοπϑθηΐδηθι πὶ οϑὲ δι 
χαλεπὴ αὐτοῖς ἐγίγνετο ἡ ἀνάστασις, πιοϊεδέα 118 Πεθαέ (ρτο 
400 δγαΐ τϑαυϊν δέν) γεϊρταίο. ϑεὰ οἰΐαπι αδὶ εἶναι εἴ 
γίγνεσθϑαν τενεγὰ οοραΐδα διηΐ, 68 δάνθυδία, 486 ὨΟῊ 6χ 
αὐἀϊοοῖν!8 ἀογιναία βαπὲ,. τηαχίπηια δίχα εἴ χωρίς, (ΜΔ. 

Οιε- Ρ. 427. εἰ ὅ89.) αἰφαθ εἰΐαπι οὕτως (1, 47. οὐ μέντοι 
τοσοῦτός γε λομιὸς οὐδὲ φϑορὰ οὕτως ἀνθρώπων ἐμνημονεύετο 
γενέσϑαι), ὅμοια εἰ ἴσα (46 φαΐ δαρτα οἂρ. Ὑ1Π1|. ἀϊοία μι), 
115 ἀἀππίαν. ϑεα ῥαδίως ἴῃ μὴ δᾳδίως αὐτῷ πάλιν οὔσης τῆς 
ἀναχωρήσεως, αἱ οοάΐοα8 δου θαπὶ ῃτὸ ῥαᾳδίας ΕΥ̓, 1ο., ἀτι-- 

Βίαιη δϑι. 1ιθσι τὰν ἰδήπθη δάεο ἴῃ ΟἸσθγοἢ 8 Βοϑοῖο Απιει. 

ο..5. Οπιτος ἴαπς φιιαοσέϊοπειτι ἐδ ργαθίογε (6 πιωμιὴ [εϑέϊε 
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γε Π οἱ ΐδ φιιοηαποχθ δαπι 8 ὙΘΏΝ 8518 ϑβεν ζει μ- 

ἑμγάπι, εἰ 6 Οναθοῖς ρίαν ᾿πιὺ ρϑρε πθημα Βαθϑὲ  ] Θρβοῖι. 

Ον. δ. ὅοτ, 5. Ουοα ἀφπίααθ ποΏΠ}}}} μᾶλλον 8] απιοἰ 165 

ῬῈΡ μείζονες οἵ δυνατώτερον ΕΧΡΙσδγαηΐ, αὉ 1, ὃ. 46. {Π| 
5. (0ὲ οομῖπιδ ροϑὲ δέ 46] απι|, αὐ Ἰαπηρσαίαν μᾶλλον παὶ 

ἠσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα), πηα]6 [ἀσιει πὶ 685. 
Οὐαπααὰ πῆ οα πῇ συ) 0 γίγνεσϑαι δἰἰαπι μᾶλλον ργὸ δαϊδοιῖ- 

νὸ ρομίίαν, [4 ΕΥὦ, 68. ἀσφάλεια δὲ αὐτοῖς μᾶλλον ἐγίγνετο 

τῆς ἀνοίξεως, 486 πι8]9 116] Οχϑραηἰ 8060]. οἱ Ρορὶ. Νϑο 

Ῥοϊογαμῦ συ! θατα. [811 πιῖρὰ ν θυ, ἀῸἹ τποάο ποϑίγϑμα 

Ἰιπσιδη σΟμ αἰ υ 1. 

90) Αἀϊδοϊίνοταπι ρσγϑάτν σΟμπιραυδίϊοπ15 ῬΘΥ Πα ΔΕ. 

64 πὖ δαϊδοίνα οαπα 4115 στα οηἶβ Ῥυ 5. οοηἔαη- 
ὯΙ]. ἴἴὰ δἰΐαηι ΘΟ] ΘΟΠΊΡΑΡΆ ΠΕ συϑα 8 1πΐθ6 ν᾽ 586 ῬΟΡΙΠ-- 

ἰασὶ ἀϊοπηΐ, οαϊὰ8 Τ61 (156 151} 10 π61 ΠΟ 186. 811 .8. 

αα) Ῥοβιζινιβ ῥῬτο' σοπιραϊδῖϊνο δὲ νοι βϑίμι. 

51. ομλ  ἰἰτπ8. δαπὶ ΟὙαΘοοΥ πὶ ἰοαι θη 1 οοπϑιιθεμα -- 

πέτα, ΄πᾶπὶ Μδτμὰ6 αν, Ρ. 626. αἰ ρηι, Ομ ϑδίοπειη δ - 

ψΕΡΡΙ μᾶλλον ροβὶ ὅσῳ, ἀθ πὰ ἴῃ βέγποῖανα ἀπὸ κοινοῦ 6Χ-- 

Ῥοποίῃγ: οἷ σὰ ἢ Ραγ οι ]δ6 ἀλλά Ῥοβὲ σοπιραγαιϊντιπι, πὶ 

Π, 43. εἰ Υ, 99., 46 αἴ τῷ νἱά. Ναιεα6 αν. Ρ. 65:1.: 

ῬΥΪπα ἢν ἴΐ δι ρεγϑαηΐ Ἰοοἱ, 1. 4115 Ρεγη46 ἔεγο ερδΐ, 

αἰναμπι ροβίντβ ἀπ σοραΡδινα5. ροπουύθίαν, ὍῈ 1, 69. 

“Δανϑάνειν μὲν οἰόμενοι --- ἧσσον ϑαρσοῦσι" γνόντες δὲ εἰδό- 

τας περιορᾶν, ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. Ὑατη ἀϊοξίομεβ. ἄμει- 

γον εἶναι, βέλτιον εἶναι εἰ 510}}165.,ὄ 46. 4τι|}118. ἰ886 ΑἸ πη 15 

αἰ Χομορι. αγτορ. 5, 1, 11... ῬουῸ Οταμιδίϊοαδ 1ἢ 

ΒΌΚΚ. Απεοαά, 1, 109. 41 δρυά Ῥμπον ΔΙ άθαι . 1Π. νεώ- 

τερος ῬΙῸ νέος ΤΘΡΘΓΙΡῚ 50} 101}, ΘΥΡΑΨΙ σϑυΐθ, 81, αὐ Τπἴογ- 

Ῥγοίδδ ἄρνα πήοῦθι ΓΕΒΡΟΣΙΣ δα νειὺῦὰς 1Π,.26. ἡγεῖτο δὲ 

βολῆς ται Ἴτης Κλεομένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοά- 

ναχτος υἱέος, βασιλέως ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, '(ἋὈΙ νεώτερος 
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εϑὲ ἔθη Ο6 αϑέαέθ, φιίαϊν χιῖ δαϑ οί ἐμ ρΓΩ66556 μοδϑεΐ, 
σιὼ τη, αποα Υἱ, 12. ρίεπο αἸοϊδαν νεώτερος ἐς τὸ ἄρχειν. 
Θεὰ παιὰ ἀαθῖ16 116 ἴῃ τπηθηΐθ Βα θα νευθα 1]. 11. ς. 6. μῃ- 

δὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν. (ΟΕ. Μαί. στ. Ρ. 654. 

ϑεφασηταν ρϑ 110 τ θιπογαθι οντα. Π, άο. Τὸ πένεσϑαι οὐχ 
ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. Ὁ] 
ὨΪϊδὶ 18 ΨΥ θα ΘΟΠΙ ΠῚ ν]8, τὸ οὐχ ὁμολογεῖν, 1. 6, τὸ ἀρνεῖ- 
σϑαι, πένεσθαι, 1. 6, ὅτι πένεται, αἰιοα οἱ εἰαγι χη εϑὶ οἱ μα-- 

τα ἀρίδϑπι 5θη θη πὶ οἴποῖυ (.. ΠΟΡΆΤΘ 86 ῬΑΌΡΕΙ ΠῚ 6586, 

[απ ἐα πη δ οἷ1.,7 Δ] Ἰοαὶ ἐγ ρε. νθραιη ρϑαρονίαίθπι πΟῺ 

ἔασον γῈ 1ρ88. ἱπγρίτι5 "2, 5606 1πἰθυρπθίαυθ,.,, ατρεν- 

ἐσέοην οοπ Ποῦ, ἐμ ρα τοῖα 6δὲ, σὲ ποῦ νίαν ἐποξΐ8, ἐμι- 

Ρῥίωδ."; γϑοῖθ Βδιυθ.}8 {πδογὶὶ: 95 (δμογϑίώι ἔπ τ18., δὲ 1ἰ-- 

ἐμαὶ ἴΌΥΡ8 ρίαπε τοὶ ε8ι “95. Ετ μαῦϑι (ναι ηϑίϊοι 8 Τα 

ΒΕΚΚ. Απεοῦα. 1, 565. “ἴσχιον, ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ" Θουκυ- 

δίδης. Νεπιρα βουϊρίου. πριΐαία βἰγαοίανα 116 Ρουγοχιΐ, 
4ααδὶ ΟΥ̓Δ ΙΟ ΘῚ 1ποορίϑβεὶ, τὸ πένεσϑαν οὐχ ὁμυλογεῖν τινὶ 

αἴσχιον τοῦ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ, ἀλλὰ τοὐναντίον μὴ διαφ. εἴο.: 
αἰαὶ αἴσχιον ΤΟΞΟΙνε πάπα ἴῃ μᾶλλον αἰσχρόν, ἴΐα ταὖὖ Ποὺ ποὰ 
811 πιαρὶς ἐμιρθ, 8564 ροέίιι58 ἐμγρθ, αο 56η588 δ]! τοί [68 
ἢδο ρδυ ποι] τἰττχ 5ΒουΙρίον ποϑβίου. Ὑά. ποῖ. δε {Π,, 65. 

ΤΥ, το. ϑιηη} πη 5 ἰοοὰΒ ὙΠ, 27. Οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι, 

᾿Αϑηναίους. ναυτικῷ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι" ἀλλὰ καὶ μετὰ 
δ »" ΄ " - ΄ Ἃ Γ᾿ - Ω 

ὁτουοῦν τρόπου αἴσχιον ξυμβήσεσϑαν, ἣν ἡσσηϑῶσι. ϑδοαπᾷη- 

ἴὰν νϑῦρὰ 1ΠΠ, 9. Τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς πολέμοις καὶ 
ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, καϑ' ὅσον μὲν 
ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσιν" νομίζοντες δὲ εἶναι προδότας τῶν 

προτοῦ φίλων, χείρους ἡγοῦνται. [Ι͂ῃ 4αΐριι5 50Πο]]αβἴα οἱ 

Οταρουῖα5. Οον μ ΐμ5 Ρ. 113. χείρους ἱπίεγρΥεϊδηΐαν ῬῸΓ 

καχούς, οοπίνα 4108 ΠΟΠΏΜ]]α εἰἰϑραίαν! ϑίθρπαπιι8. ὙἹα. 
ποὶ, τος, ΗΠ, 65. “Ως δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς “ Ελ- 

ληνας, καὶ ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεϑα ἀποφαί- 

ειν. νη. 7708 ἱμίμϑδέο [δοἰδ6ὲ. εἰ εἰἰρἴοΥ 68 6886 ροδγια." 

Ουρηβηδιη εὐἠνΐογεο ὙΠΟΡΘηΪ8 νοῦο, Αἱ δὸ8 Ῥοδιηᾶα 
ἀἴραοβ 4αΐβ ἀϊοεθαι Ὁ Νίδὶ ἔοτιθ διὰ τὸν Μηδισμόν. ΑἹ πὸ 
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παπὸ 4υϊάθηι ἔπη ραπίθπάαμ ἴῃ ΤΠ ΟΡ ἢ}18 ααϊϑαϊδι α]-- 
οαραὶ. ϑοϊνθπααβ 116 σοπηρανδίϊνα5 πῃ μᾶλλον ἄξιοι, τξ 

μᾶλλον το δα ἄξιοι ρεγεϊπθαξ, 564 δὰ ἰοίμμ. ,5,,1)ὴσπὲ 

ἐϑἐϊ8 ροεπα μοΐίιδ“ “80. ἀδπι νϑηὶα δὰΐ Ραπαῆοίο. Νδϑοὸ 
ΑἸον ΤΥ, Θ᾽, Οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλὰ 

τοῖς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσι. ᾿,,» ΝΟ διμοοοηϑεοὶ 218, μὲ 

νεϊίπξ τι ρόγα 6. 8θεἶ 1185). σι ραυδῖϊοι 5. δὲμέ οὐαί." “ς 

Οὐἰραβπδηι ραταίϊονε8 9 ῬΟβδ18 1π|ε] Πρ γ 6, ραυδίϊογ 5 δά 

οσδαϊθμάμηι, απδ8η1 1}}} 51πἰ δα Ἱπηρογαπάατῃ : 410 ΠΟΙΠ]-- 

Ὧ6 Βοπιᾶποβ 886 06 τι ἀοραὶ ΤΊΡογΙα8. 8566 Π1} Παθϑὲ οοπ- 
ἰεχία8, φαοά Ποὺ δυδάθαί. [8.0]. ἑτοιμοτέροις οὖσιν " ἀντὶ 

τοῦ ἑτοίμοις. ἐοιν ᾿γΡΑΠ ] ρθη δἰαίιδη, 80 5] ἔονθι, οὐ 

μέμφομαι τοῖς ὄρ, βουλ., ἀλλὰ μᾶλλον (μέμφομαι) τοῖς ἑτοίμοις 

οὖσιν ὑπακούειν." ΑΕΒ. -- 6 οἴμὴὶ 88 ΘΟΠΊρΘΙ δ 1-- 

γΟΓα ΡΓῸ Ὁ 50 αἱ18. οἵ, ΒΟΙΖΙΣ ᾿πάϊοία τι ἀα ἀπο]ϊηδί, δ0ο. 
Ῥ- 54. εἱ ἴῃ ΥἹξ. Ρ. 719. 

ββ) ϑυρεουϊδεῖναβ Ῥτὸ οομπιραγδίϊνο, 

ϑαρου αι νιι5. 4110 86 Π81 ΘΟ ρ ΓΔΕ ἸΟΟα πὶ ΟὈ ποτα 
αἸοαίαν, ἀοου Πδειαᾶπη, δα Ὑ]ςρ. Ρ. γιῦ. Τίδ δὲ ΓῈ8 1η{6]- 

Τισϊτατ, ἔγθαθηβ8. δὲ ἤδᾶθὸ Ἰοάιαπαϊὶ οοποαθίαάο τὰ Γμα- 
ΟΥ̓146, : 

ΟἹ, 15. Μέγιστον τῶν πρὶν κινδύνων, πιαλίγηπεῖτι ΡΓῖο- 
γγι ῬΟΥΪΟΌ]ΟΓΙ, ὈΓῸ μείζονα, πιδῖα5 ῬΥΙΟΥῚΡ8 ΘΓ Ί οι }18 5 

ὩΔΠῚ 81 ΡΓΊΟΥΩ δι ῬΘυΊ αἶα, πον χη 15ίμ 4 πο ρου πδὲ 

86] 66, πεὸ ζει δῶ πιωλιηε1ι, 56 γγιαῖμ8 αϑὶ 115. Τί 
Ι, 10. Ττοϊδηδηα ἘΣ ρα Π]Ιοπθῖη νοοδί μεγίστην τῶν πρὸ αὖ- 
τῆς, πιαχίηιαπι θαγηι, απὰ ατιέα ἐίαμι δα ηὶ βυβοθρίδε, 

1, 6, ππαϊίογοη ἐΐδ ; πὰ δαὶ ἐμέο δα πτιταθγαπᾶα αἰ πηδ-- 

χηηδν, 8 4105 τἰ ροδβίθγιοσ βοραγαίαν. ’. ΒΑΌΕΠ. 

Ι, 1. ᾿Ελπίσας τὸν πόλεμον μέγαν τε ἔσεσϑαι' καὶ ἀξιολογώ- 
τατον τῶν προγεγενημένων. 11. Ταῦτα ὀνομαστύτατα τῶν πρὶν 

γενόμενα. 50. ἸΝαυμαχία αὕτη “Ελλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλή- 
ει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ ἑαυτῆς γεγένηται. ΝΊ, ὅ1. Παρασκευὴ 
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γὰρ αὕτη --- πολυτελεστάτη δὴ καὶ εὐπρεπεστάτη τῶν ἐς ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον ἐγένετο. , 60. Στρατόπεδον γὰρ δὴ τοῦτο κάλλι- 

στον ᾿ Ελληνικὸν τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλϑε. 

Ὧδε πολλῷ μάλιστα νἱά, ΠΚ. «α ΤΥ, 92. εἰ Μαιἢ, αν. 

Ῥ. 656. 84. 

γ) ΤΡγοποπιΐτεισν σθιθτὰ Ῥοἕτηυξαίδ. 

Ετίατη ργοποίαϊπα αἰϊαιοῖ ἰγαά πὶ ροιτημίανι, εἰ μυ]-- 

ζπὰπὶ ΄υ! 6 πὶ 

48) αὐτοῦ, οὗ, ξαυτοῦ. 

Ἐχ Ηἷβ8 ργορτίθ ἰπ βθηϊθη!ᾶ τπιπᾶ αἱ 5᾽ Πρ] 1οἱ ξαυτοῦ δὰ 

5 ϊδοΐατα τα ᾿ρϑῖα8 ρουοαϊ, αὐτοῦ δυΐοηα δα θ᾽ οί πὶ 

411π8 Ῥευοα Τοίουυι: ἴῃ ἀποθτι5 δαΐθηι 1ηΐδι 86. 101 ]5 

δπιτιποίαι 58 ἑαυτοῦ αἀ δι] δοίη δα θη 186 Δ] 1.πᾶ46 ρεπάθη- 

εἶθ, οὗ δὰ ργαεοίριιαθ βοηϊθηιίαο δι᾽ θοῖππι, ἀθηΐααθ αὐ- 
τοῦ αἰ πιθαΐγαπι ΒΟΓῸ ΠῚ ποιηϊητιτι ΡΘΓ ΪΠΘΓΘ5 8ε ΡΓῸ οὗ 
εἰΐατπη ἑαυτοῦ εἰ αὐτοῦ, γηδχὶπη6 1 ΘΙ ΠΡΌΪΑΥΙ ΠΌΙΠΘΙΓΟ, 76- 

ῬΟΡΙῚ, ἴᾶπὶ 6 Βαϊίπι. ατ. δ. 114, ὅ. οοπμδίαί. Ῥγαδίθγθα οὗ 

Οἶπ σοιλίνο εὐ δοοιϑδίῖνο 5: ΠΡ ῸΪΑΓ15 Ρ]αή 8 Βργ δίῃ 6588 ἃ 

᾿Γμυογάϊαθ, πἰδὶ φαοά ργὸ οὗ αἰ φαοιίε8 σφῶν αἰχὶϊ, οαρ. 
ὙΠ. τη θ!]οχίπιι8. [τἀ 16 πο ροΐσγιξ ΠΗ Ραμ ψΊΔ ΘΙ, Πὰ 
εδάθια οὐδίϊοπ5 οΘομ ον ϑίϊομθ 46 1156 6 πὶ Ποσαπ1θῈ8 σφῶν, 

ἑαυτῶν εἰ αὐτῶν Ἰεςὶ, ποά [ηἴτὰ., ἈὈ] ἀα ναυίαία ογαίϊϊομα 
ρίζαν, ΕΧΘΠΊΡ 18 ΘΟ ἢ ΠΑ Ια 8. Τυεσιίαν δθο ἐχείνων 
Ῥιὸ σφῶν ΠΙ, 15. Ὅταν ἐν τῇ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντας καὶ 
τἀκείνων φϑείροντας, ἘδΔ0116 εἰΐαπι ἔεσεπιι8 σφῶν ΡγῸ ἕαυ- 
τῶν, αἱ ΥἹ, 64, Ἔλεγε δὲ, τοὺς ᾿4ϑηναίους αὐλίξεσϑαι ἄπο 

τῶν ὕπλων ἐν τῇ πόλει ---- καὶ εἶ βούλονται ἐκεῖνοι (οἵ Συρακού- 
σιοι) πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐλϑεῖν, 
αὐτοὶ μὲν (οἵ Καταναῖοι) ἀποκλήσειν αὐτοὺς (116 οοα4, ῬΓΟ. 

τούς. μι 6 ]}Π}σα δαΐθπι ΑἰΠθ 16 Π568) παρὰ σφίσι (τοῖς Κατα- 
ναίοις). ΟἿ. ὙΠ, το. Οὔδνε δι] συϊ ἴθι αὐ ηά8Πὶ οᾶ-- 

Ῥίδην Βοβοίζ 1 τι8ὲ Πογαπὶ Ῥτοποιμίπππι ΠΝ, 99. Οἱ δὲ 

Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, εἰ μὲν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἰσὶν, ἀπιόντας ἐκ 
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τῆς ἑαυτῶν ἀποφέρεσϑαν τὰ σφέτερα, τ] νἱάδ χφυαθ οδρ. 98. 
ῬΥδΘοθϑϑουπηΐ οἱ 4πι86 ΒΘ ὩΓ, δὲ ΘΟΉ ΟΣ ΟΔΡ. 97. ΕΧΊΓ,; 

ἘΠῚ Ρ] δηΐτι8 ἀϊοΐαπι ἀποφέρεσϑαι τὰ σφέτερα αὐτῶν. Νίξο τηΐ- 
5. ἀπΡΙ τα οπ6 νϑοδὲ σφῶν αὐτῶν ῬτῸ 5010 σφῶν ν΄. ξαυτῶν. 
ΥΠΙ, 66. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδῥον, παροαπλέοντές τε, ὥςπερ 

ἐδέδοκτο, τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσι κατέλυον, καὶ ἅμα ἔστιν 

ἀφ᾽ ὧν χωρίων καὶ ὁπλίτας ἔχοντες σφίσιν αὐτοῖς ξυμμάχους, 

ἦλθον ἐς τὰς ἀϑήνας. ΑἸἰαπο τὰ Ὑ1Π, γχο. Ἔχρ] οαηαα 8001-- 
Ῥίαγα αὐτοῖς σφίσι. ἴὔπε|6 οτἰταν δια] σαϊ 85 4 δά δι 561: 

ΠΊΟΠΪΒ 1, 19. 8664 πιᾶχίηθ ἀπ] δ η, 8η σφῶν Εἰϊα  ΡΤῸ 

αὐτῶν ἀρ ποβίγαπι βου ρίογθιι ἀϊοδίαν, απο περανὶϊ 

ΟΟ6|16ν. Αοίι. Μόαδοο. ἐ. 11. [Ἀ90. 5. Ρ. 541. 3814. Νεπηηϊ! 
ἰδιθη 1086 δ] ψυοῖ Ἰοσουιπι., 1 απ} 8. σφῶν 1ἴὰ τιϑαν08-- 

ἴὰπι νἹἀδαίαν. Οὐογαπι ἀμ π Ππ1816 1πἰθ] εχ, ΤΥ, 90. 

ΝΝομίζοντες (οὗ Βοιωτοὶ), τὴν μὲν ᾿Ωρωπίαν, ἐν ἡ τοὺς νεκροὺς 

- κεῖσϑαι ξυνέβη, ᾿4ϑηναίων κατὰ τὸ ὑπήκοον εἶναι, καὶ οὐκ 

ἂν αὐτοὺς βίᾳ σφῶν κρατῆσαι αὐτῶν. Ἀδοῖα Ρογΐαϑ: δαὶ ἐα-- 
21611 ἴρ805 (ΑἸΠΙΘΠΙΘἢ.565) γειγιαῦγν 86. ἐπιντξ5 δι ε7γυ οα--: 
εἰανεγδιι8 (αὐτῶν δρεοῖαϊ τα νεκρῶν) ροϊϊέμο6. Ὑὶά, 1] 
Ῥγθάονγ. ἘΘΙΙΧᾺΙ δαηΐ ἢ]. Ν, 49. “ακεδαιμόνιον τοῦ ἱεροῦ 
ὑπὸ ᾿Ηλείων εἴρχϑησαν --- --- οὐκ ἐκτίνοντες τὴν δίκην αὐτοῖς, 

ἣν --- ᾿Ηλεῖοι κατεδικάσαντο αὐτῶν, φάσκοντες, σῷ ὥς ἐπὶ Φύρ- 

κον τε τεῖχος ὅπλα ἐπενεγκεῖν καὶ ἐς “έπρεον αὐτῶν ὁπλίτας ἐν 

ταῖς ᾿Ολυμπιακαῖς σπονδαῖς ἐςπέμψαι. ΤΥ, τιά. Κατέφυγον 

δὲ καὶ τῶν Τορωναίων ἐς αὐτοὺς (τοὺς ᾿Αϑηναίους), ὅσον ἦσαν 

σφίσι (τοῖς ᾿Αϑηναίοις) ἐπιτήδειοι. Ι. 61. Οὐχ ἥκιστα τοὺς 

Μαντινέας καὶ ᾿Αργείους βουλόμενοι (οἱ ᾿Αϑηναῖοι) παραμεῖναι; 

δι’ ἐρείνου (τοῦ ᾿Αλειβιάδου) νομίζοντες πεισϑῆναι σφᾶς ξἕυ- 

στρατεύειν. Δα. Ψ1Π, το. Ἀϊετὰ δὲ τοῦτο πανταχύϑεν σφίσι 

τῶν Συρακουσίων καὶ ξυμμόχων ἐπιφερομένων, οὐ πρὸς τῷ 

ζεύγματι ἔτι μόνον ἡ ναυμαχία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λιμένα ἐγίγνε: 

το. που ΘΧΘΙΡ]ΟΥ ἢ εἶο 5818. ἀπ ἀ801 ΓαΟπ6 οοΥ- 

τσ νυ 6 σοηϑίαν ο6|16ὁΡ. Οὐδ ποαπδῆυδπ) 86] ΠΘΏΤΏΝ, 

δἷ σοσὶ νου μη τ18.. ἴπ Πῖδ ΟΥα ΠΙΡ0}8 ᾿οοἷδ υπ ΒΙ] σο δι ΟΥΤΟῚ 

ὩΟ ἢ Ροΐμ1586, (4ατιπὶ δὲ 56 8115 ΙΒ Ήτι5 81 δὲ Ὑν,. 40. 80 
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ὙΙ, θι., 81 46 ΕΠεὶ5. εἰ Αἰ θη θηϑίθη8. δρθυθίῃτ, ῬΙΌΠπο-- 

γηθῃ σφᾶς οτηϊ ἔθη τπι ε5861), Ὁὶ ἀέξει Ρογϑρ᾽ οτ δι} ποι. 

οἶποϊαίαν., εἰϊαπη ἃ 1.8 11Π15 ὈΥΟΠΟΙΉΪη8 841, Θἴ{5, ἔρδίμδ 

ΡΓΟΠ δοιὰ. τιϑαγρασ. Ὑ14. ΘΟΕ] ον, αν, Ρ. 516, 84. εἴ 
Οτοιοξ, δ. 156. 0) ο). Ουταά τ ᾳαοά ἴῃ (Δ } 198. ἸΟο]5. εἰἸαῖη 

ξαυτῶν ἀρ ΘΥδεοο8 ργὸ αὐτῶν ἀἸοιίατ,, ποη ααϊάεπι ΝΠ}, 
56... 081] ὨΙδίουα ΠΟ ΜΠ 15 Πτι8π| Π0 15 1ὰ 96 {1}0118. ΘᾺ 

Βεποαϊοῖο εὲ ΟοΈ]]ετὸ βου θη πηι τὴν ἑαυτοῦ γῆν, 584 ὙΠ]. 
δ... “Δακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἐπὴν αἵ βασιλέως 

νῆες ἀφίκωνται, τὰς ξαυτῶν ναῦς ἣν βούλωνται τρέφειν, ἐφ᾽ 

ξαυτοῖς εἶναι. 864. ΠΡῚ βεῦποὸ διιδίρσιιι8 Περοῖ, πὸὺς πο Σ 

οοπεράϊ, εἰ δὶ ργοπουμῖπα ἑαυτοῦ, οὗ εἰ. αὐτοῦ αἸ5{1Ππ|ριιι -- 

ἰὰν., Βο πο Αἰ θυ ΠΕΡῚ, αυδι 510 αὖ ν 6.8 ΘΟΥ ἢ ν]5 τ8- 

ἐπηθαίαν, ἀπο οατοί. Εχ απὸ ΠΠ, ὅ:1., 46 χπὸ ἀΠΠ011-- 

Ἰΐπιο Ἰοοο νἱ4. ποῖ. αὐτοῖς ν6] αὐτούς περεββαυῖο δα Αἰ]ιο- 
Ἀ]Θη868, σφίσι Δ] εογ τι ποβὶθβ ρου ἐϊηθυδ, ῬΘΥΒΡΙ 1 6ϑί. 

ΒΡ) “Ἑαυτῶν εὲ ἀλλήλων. 

ὕι οπιῆῖπο ρῈν περὶ σθηξαιη ἀαδπάα ΠΠΡΌΔΥΙΠΙΙ 
ῬΓοΠομηἃ τοῆσθχῖνα ἰδ πὶ ῬΓῸ τ δοϊρυοοῖβ Ροππμϊαν : οἱ 
μιὰ ποηεῖποδ 8εὲ ξεγιιπε ἄοῖι 80] Π} 8: σα βοάν ροϊθδὲ μόγις 
φιιίϑῳιθ δὲ ρ86 νεγῦοναξ, βιὰ εἰΐδιαι λιὲ 86 ηρηεπείτιο οαθαϊμί: 

ἰϊα θἰΐατα ἀραὶ τϑρθοοβ ἑαυτῶν, ἈΡῚ δ'πθ. διπθί σα αι ον 

Ροϊεϑί, ριο ἀλλήλων αἷεϊ, ἴαο}16 Ἔἐχϑρεοῖθβ Οὐ ]θηη πὸ- 
δΙΙρεμ δ π6 ΤΠππογαϊάομη αυϊήεια ἔμρί886. ἀοοθοῖ θὰ 
απᾶθ δᾶ 11], 59. ε Ῥυϊδοῖϑηο Δ ΒΟΥ ρβοσαηΐ Ὑ1ΡῚ ἀοοὶὶ οἱ 

΄μ86 ἐπ Αοἰΐ. Μοπδοο. ἵ. 11, ἢ 2. νυ. 24. 54. ἀϊβραίανιι 

Οοε]1ον. 864 βοβο]αβίαθ νἱοίβδιμι ἀλλήλων ρδῖ ξουτῶν ὁχ- 

Ῥ]οαμ ΠΠ,. 8ι., ΟἱὨ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν --- διέφϑειραν αὐτοῦ 

ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, ποῃ ἀερθεραὶ βάοχα παρενὸ Μδι ας 

αν. Ρ- θγδ., πἶδὶ ἔουθ δεϊαιη Γι πη ϑρρίϊοοβ 856 πιρίμο 
ἐμπὶν [ἐεετιμϊέ (ἰ. 6. ΑἸΓον ἰΐουτι πὶ βἐΓα ΠΡ] αν) ρΡῸ 8ρ-. 
Ρίεα χωΐδηιίο 86 ἦρε ἐπέφογ εοϊέ αἰοὶ ρο856 ορμϑίαν, 



21. Ἡ, ΒΕ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΌ]5. 

90) Ἑαυτοῦ οἷ ἐμαυτοῦ δἴαᾳιιο, σεαυτοῦ. 

65 πο 6 Ογαμπηηδὶϊοῖβ. ὙΙ6,1, 82. Μδ 1. δ, 489. 
Π. Βυίιι. δ. τά. ποὶ, ὅ. οἴ πὸς δά Χεμπορῆ. γτορ. Ἐ, 

6, 44. 

δ) Ῥασεϊοιυϊδο 

γποίτιγ 6 ἴοοο δἰ σπὶοαγιέεοβ ἐξα τὐϑι  αΠ ἐτ7), τοῦ φιι16-- 

ἐει. νεῖ οἰΐατη γηοέιιν 17. ἰοοιδγε, αἰπμοίαγε φείεαμέμτ". 

Ἐ356 ποὺ δι γϑοιοη]5 σθ 8 τη] Βαίίτα. δ. ι58. ὃ., εἰ 

δἰφαοὶ Ἄχθθιρὶα βαρρεαιαὶ Ναιἢ. Ρ. 857. 564. 866 δος, 

αύδπι ἰδία Πα τιϑὰ8 ρδίθαϊ, Ὠοῃ 8818 ἀοοθηΐ, πὰ 05 

ΘΟΟΌΓ Δ 119 ΓῈΠῚ ΡΘΓΒΘΟΠΘΠΊΧ. 

᾿Α4πό. ὙΠ, 65. Πρότερον ἢ τοὺς ἀπὸ τοῦ καταστρώματος 

ὁπλίτας ἀπαράξητε. Βομε βαπαγθ: ,. Ὀ᾿ ΟΣ. ρνῸ ἀπαράξ, 
ἀπὸ τοῦ καταστρώμ. τοὺς ὁπλίτας τοὺς ἐν αὐτῷ γ. ἐπ᾿ αὐτοῦ. ““ 

ΟΥ ὙΙΠ, 1. 15. οἱ ὙΠ, 27. ἴῃ ᾿Οπλίσας καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

ξαυτοῦ νεῶν ὁπλίτας Ἰπδθδὲ 51] ποίϊο ψΕΡΌ ἐξαγαγών. Υ͂, 
δά, "Ἤδη ἡκόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ Θράκης μετὰ Βρασίδου ἐξελ.- 
ϑόντων στρατεωτῶν, ει ααἰ ἴρ8ο05 απ ἐας ΤΠγαοῖα Τοοϊ18-- 
ϑοχιέ 5 φιΐ εἰν Βγαδιαάα εἰζιο Ῥτο δι “μοναπί. 
(Ὁ1}} ΠῚ, 4. Οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων προ- 

χωρήσειν. τ Τα θυρυθῖθβ πὸπ 1 6] χθραηῖ, ἘχΧρΙοα: 

ποι δηΐστη εοπΠαεδαπέ, ἰεραΐε 4 ἤθπαβ πιῖδοῖδ αὖ “116. 
πίοχιδῖδιις οαἰϊφωίαί ργοοθδδγιητ. Ναπι βεααῖίαι οᾶρ. Υ. 

Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν ἦλθον πράξαντες, 

ὙΙ1άα δἰαίληι ἐκ, 

Ἔκ. Ὗ, 56. ᾿Ες δὲ Πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ Κρανίων 

Εΐλωτας. ὙΠ, 8ὃο. Οἱ ἐκ τῆς Σάμου πέμπουσι βοήϑειαν. 

Ι, 8. Οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
1,18, Οἵ τε ᾿“ϑηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄλλης ᾿Ελλά- 

δος κατελύϑησαν. Υ, 19. ᾿Ανταιτοῦντες τοὺς ἐκ τῆς νή- 

σου ἄνδρας (,ν»ἱοϊδϑῖηγι ροϑοθπέθδ, μὲ ἐπ ἱπϑμέα ποῦϊ8 τεα- 
εἰωμμέμ νἶγὲ, σιωΐ τ ἱποίιιδὲ ἐθηβφπέμ. “ἢ αι ΨΗΙΣ τὰς 5ὸ. 

“4, 58, ͵ 

Ῥακίο 
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Ῥδυϊο ᾿πϑοϊθϊΐογεϑβ εἱ ἰοοὶ. Ὗ, 84. Τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς νή 

σου ληφϑέντας σφῶν --- ἀτίμους ἐποίησαν. ὕὉ᾽ Βαπογαβ: 

»». Α)Ὸεξ Βιενίαβ “ τηααὶϊς,, ἀἰσέι πὶ, ΤΠΟΤΘ ΠΟΒΙΡῚ ΒΟΥΙρίΟΥ 8, 
ῬΤῸ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ ληφϑέντας καὶ ἀναχομισϑέντας ἐξ αὐτῆς" 

δαὶ ληφϑέντας εδὲ Ρ'Ὸ ἀναληφϑέντας, τεοθρίοβ, τεσ αἴΐο8 

ἐρδὶδ.““ ΥΠΙ, 2.. Πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας τῶν ᾿Αϑηναίων 

μεγάλην κακυπραγίαν (1, 6. τὴν ἐν τῇ Σικ. γενομένην καὶ ἐπ τῆς 

Σι. ἀγγελϑεῖσαν κακ.) πάντες ἐπῃρμένοι ἦσαν. ϑεα νεγῦὰ Υ, 
8ο. Τὸ ἐξ Ἐπιδαύρου τεῖχος κελεύοντες ἐκλιπεῖν οονταρία νἱ- 

ἀἰθαΐαν, [Ια 115 [πηάδπ βρίοιϊεσ. οὐἷε, 1 ΤΠαοΥα. Ρ. 10. ἔξω 
᾿Επιδαύρου σοπϊοῖ(. Ὑάγαμ ἐπέγα Ἐριἀαυγιαιι [αῖ858. πγα-- 

ὨΪΙΠ ΟΠ ΘΠ, ΠΘμΠ10, 64πΐ οαρ. γϑ. ἰορενγαὶ, ροίθιδὲ ΟΡΙΏΞΡ5 

4πᾶγα ποὴ ἐχέγα, δθ ἰδηίαμι ἀεὶ, ἐπὶ ᾿Επιδαύρῳ, ἀϊοοη- 

ἄτη ἐγαὶ. ϑεὰ ὙΠ), ὅι. Ὃ “΄ημοσϑένης τότε ἀποπλέων ἐκ 

τῆς Κερκύρας. μετὰ τὴν ἐπ τῆς “ακωνικῆς τείχισιν. τορος 1άθηι 
Τπάδπα ἐπὶ Νίοβαιμ. σθϑοσῖθὶὲ ἐπὶ τῆς Κερκ. Ὑ4}1ὰ: 7) 

Ορτογιαπι ἐγαϊίοίοη5. Νοιάσππν σπῖτι Οὐγουταπι ΡΟΥΘ 856 
ΝΙοίαπι τη εϑέπι πὶ θϑὲ, ααΐα ραῦϊο ροβὲ ἀθηχαμι ῬΉΘΑΠΙ; 
Ζαογπίθαπι, Οερ]ιΑ]]οΐατα εἰ Ασοανπαπίαμπι ἈρρΘ ΠΕ ; 1ἴ8- 

4116 εχ Πϑοοπίςα Οοτουσδηι ῬΟΊΙ. 
ας τϑίενπηΐ οἰΐαιαι πϑαπι ρυδθροϑι οι 8 ἐκ ροβὲ σθυθα 

ἀναιρεῖσθαι εἰ ϑάπτειν. ΜΔ. Ρ. 578. ἀ. Π, 54. Θάπτουσι 
τοὺς ἐκ τῶν πολέμων. 35.. ἐπὶ τοῖς ἔκ τῶν πολέμων ϑαπτομένοις. 

Οὐογιιπὶ 5:1π|}}18 οϑὲ χαίϊο δίᾳαθ βιιργα νεγρογιπι τοὺς ἐκ 

τῆς νήσου ληφϑέντας. ι 
᾿ς Παρά. Ν, ά5. Τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ Βοιωτῶν ἀπο- 

λαβόντας ᾿Αϑηναίοις παραδοῦναι, 1. 6. τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ 

τοῖς Βοιωτοῖς (τοὺς ᾿άΑϑηναίων δεσμώτας οὯΡ. 59.) παρ᾿ αὐτῶν 

ἀπολ. «. τ. Δ. ὙΠ, 11. Τὰς παρὰ σφῶν πέντε ναῦς ἐβούλοντο 

πέμπειν: Οἱ, ὙΠ], 895. 
Αὐτόϑεν. Ὗ, 52. Τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων παραλαβών. 

» Τῶν αὐτόϑεν εδὲ εχ Ὀγενίίαία Του ἀϊάοα ρτὸ τῶν αὐτόϑε 

ξυμμ. παραλαβῶν (τινας) αὐτόϑεν.““ ΒΑυξΒ., Ηοο πιοῦο 

Ῥοβιίᾳ ΤὈγπιθ]α οἵ αὐτόϑεν ξύμμαχον 5886 ρ6 τοῦ, ΟΓ. ΥἹΙ, 
54, σι. Ῥανΐον 981165 αἰοιίομθ9. Ὑ|Ι4, Π|, 26. ὙΠ], .. 

Τλμογά. 7, ΝΜ 



.)28 ΠΟ ΡΠ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΟΙ5. 

᾿ἘΕκεῖϑεν. “Ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηϑεῖν Τ, 62. 

Ἀομιοῦντας τὰς ἐκεῖϑεν ναῦς 11, τογ. 

Τυμηϊὶϊ αϊρογϑδα αὖ [ιἴ8 Θομιδῖο ργαθροδίξογιτη, 

ἐν εἰ ἐς. [ 

Εν ῥΡτγὸ ἐς Ῥοη] ραίΐδηϊ ΠῚ, τοῦ. Οἵ με Εὐρυλόχου Πε- 
λοποννήσιοι ὡς ἤσϑοντο τοὺς ἐν" Ολπαις ᾿Δμπρακιώτας ἥκοντας, 
ἘΔῚ Ὧ6 οΟἸ]]οοδῖῖο αφυτδχα νευ θου τα ἤοο ΠΥ ΠΣ 868 εχ 

ἐν "Ολπαις τερεϊθιναμπι εἰς Ολπας. Ομταγε ῬεΪο ρον θοῖϊ 

“ΠΤ ηιδτγαοϊοίας, σιιὶ Οἱρῖθ ἐγαπέ, 60 ᾿ πύον τννν δε ϑδιβδεηί, 

ΙΥ, 42. Ἔν ᾿Δμπροκίᾳ, καὶ ἐν Ζευκαδίᾳ ἀπήεσαν αὐτῶν πεν- 

τακόσιοι. ὍΙ ἴῃ ἀπήεσαν 1πδϑὕ δι πη} ἀπῆσαν, τιῦ ν 1 Ί 5511} 
ἸοΙηλ118 παραγίγνεσθαι 5, παρεῖναι εἴ: τινὰ τόπον. ΤΥ͂, χγά. 

Ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ καταπεφευγυίαις ἐνέβαλλον. Τὴ ααΐθτι5 

εἰ ἐν τῇ γῇ οαπῃ ἐνέβαλλον ῬΓΟΧΊΠΙ6 1ππρὶ, Ροΐθϑί, αἱ δα χα- 

ταπεφευγυίας ΒΌΡΡΙ]οδίαν εἰς τὴν γῆν 8568 ἐχεῖ. οἱ ρου δοΐατα 
βΙβῃιῆοαὶ: σφι αὐἱ ἐθγρατ οογξιρενγαμε εἰ ἐδὲ ἐραπέ; αποά 

1, 45. δοοινδίϊα8 ἀἸοιαν ἮΗσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινϑίοις ἐν τῇ 

ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων παῤραβεβοηϑηκότες. ϑ1ηι1.- 

115 Ιοοι8 11, ὃγ. “Ὅσα εἰκὸς ἐν τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπτεπτωκό- 

τας κακοπαϑῆσαι. ἘΞ᾿ίδι 8805. μ Ἰν τι καταφυγή Πα 5181 
Δαάϑοῖν! βδἰσποίαναια ὙΠ], 11. Τὰ περὶ τὴν ἐν τῷ Πειραιῷ 

τῶν νεῶν καταφυγὴν ἠγγέλϑη. ᾿Ααά. ϑίαγΖ. 1,6χ. ἈΘΠΟΡΗ. 
ἰ. Π. Ρ. 166. 8ο]α νεῦρα 11, 17. Παρεσχκευάξοντο αὐτοὶ 
ἀποστελοῦντες ὁπλίτας ἐν τῇ Σικελίᾳ ΘΧΟΌΒΑΥ 6 ὩΟῚ ῬΟΒΒΙ1ΠΊ118. 

(Η. ἐς τὴν Σικελίαν.) ἈΝΙΒΙΠοΟΙ 5. οοεξ σα 8. Πα1Ὸ 51Π|1|61| 
ΒουΙρί αν Ἔχ Ραπὲ εἰίαια ὙΠΠ, το. Περαιοῦνται (ρΡΕ0 

ν]ρ. δειπνοποιοῦνται) ἐν ᾿4ργινούσαις. (ΔέδγοΟ!]Πη, δ. 46. 

᾿Δπελϑὼν ἐν τῇ Θράκῃ, τὸ κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηπε.. 

[δ δ᾽ Π δ. . 

ἜΕς ρμγοὸ ἐν Ῥυϊβοίϊδηθ τιᾶ]6. ἀθρυεπεηαϊε 1π γεν- 
8151, 24. Ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενον ἐς τὸ ᾿Ηραῖον ἐδέ- 

οντο, 4ππ|Π| καϑέζεσθαι, σογιδίοἰεγδ, τοὶ τὰ δἰγααίατ, [{8-- 

46 11, ͵γ5, ΤΌΓΣΘΙαΒ ἰΘρίτητι8 καϑέζουσιν ἐς τὸ ᾿Ηραῖον ἱκέται, 

οἱ 18 βϑθρίι5. Ταπὶ ὙΠ, γ7ι. Πάντων ἀνακειμένων τοῖς 

«᾿ϑηναίοις ἐς τὰς ναῦς τιοϑὸ 4], αὶ Βαπογας, Οταθοδ ἐκ [.6- 



". ΡῈ ΒΠΟΟΘΌΤΙΟΝΙ ΤΗΌΟΥΡΙΟΙΒ. ὀυ79 
αἰνῖϑ ᾿πα σαὶ, αἰδσγθ δα οθῖ, ΟΥ, Μδι}. α΄. 8. εἰς ρ. 848, 

ϑρθοϊοβίοτα μᾶθο ὟΙ1, 16. “ακεδαιμονίους ἐς μίαν ἡμέραν 
κατέστησα ἐν Μαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασϑαι. ὅϑ.Πο- 

Ἰαβία : ἀντὶ τοῦ, ἐν μιᾷ ἡμέρα. Αἱ ἵπτησα σι κατέστησα, 171 μι ́ ΉΙ Ἀΐ Ἷ ᾽ 

τοιτέ7γυ αἰἕθηι (αν εἴποι Τὰρ, ἐὰν εἴπθη Τα5). 86 ὙΠ, 
. «Φ' ὼ ᾿ 

96. πὶ νν. ᾿ϑν ἀφικομένων ξὺν ταῖς πρότερον ἐν Εὐβοίᾳ οὔσαις 

ἕξ καὶ τριάκοντα ἐγένοντο, πο] πὶ Ῥγοθανὶ (855. Αὔρ. βουϊρίπ.- 

ναι ἐς Εὔβοιαν. Νάτηῃ εἶναν ἐς 81] 60 πιοῦο ," 4τιο παρεῖναι ἐς 

αἸοαίαχ (εἰ δου ηΐ σοΡίθ κονμάς οοαοα5 ὕγγορ. ΥἹ, 
1.1. Ὅτι πολὺς ὕχλος ἐπὶ τὰς ϑύρας εἴη), ἀδρϑὲ βἰρῃϊῇοα- 
Πἰοηθιι ρῥγοξεοίμνν 8586 8. Ψεγιΐδδ6 ἐπ αἰίφιέεῖνι ἰοοιάτη ἀςοῖ-- 

ΡΕΓΘ. 4πο6 101 ποι Θοπηπποά πη εϑέ. Ἀθοίθ δαΐθην, 4π8- 
αυδπι ποπ δἀϊπούμηι πϑιίαἰα, αἀϊοίπια ὙΠΠ, 48, Καὶ ἐκι- 

, ,ὕ -" ΄ Α 4 , -»" “ 

ψήϑη πρύτερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐντεῦϑεν ὕστε- 

ρον, ἊΌῚ 1ρ88 Ρυδθροβι(ομθ. ἐς ποίίο ῥγοργϑεἰϊεπεἰϊ ἀσο σα. 
Ὑ146 τἴγα 86 η81:1Π) Ρυαθρηθηΐθη). ἴῃ 4118, 6 41} 5 ἀν- ᾽ 

δαχαθη δ ηϊαν, 0018 ἐς να]δῖ αριεἰ, φμοι αἰξίποὲ αὐ. 1, 0, 
Σημεῖα δ᾽ ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ 

4 , 4 , , [4 -ἐ , Ε ᾿ ᾿ 
καὶ ἐς πάντας ὁμοίων διαιτημάτων. ἱ, 55. Φέρουσα ἐς τους πολλοὺς 

ἀρετήν, αἰγεγοηβ ἀριιεἰ ρίενοφημα νἰρ ἐΐ8. εαἱἰϑίϊηπαίϊογεετν. 

ἂρ. ΧΥ͂. ΔΑτρυπιοπίαπι Ῥγδθοθάθηι 5 οορίτὶ8 σοπεϊππδίατ, 

Ῥαῖβ Ῥοβίετίου. Ζζεγθογιιπι σθηθγα μδτυπιξζαῖα. 

ψειθογιῖπι οὔτι δα δία μιν] 8 ρου πχαΐα οΘπλ. ἀπ πὶ 
ἰδτι. Ῥγαθοθάθηιθ οαριῖθ. Θχαμηϊπδν θυ μη 8.5. πη ἰδτιίαηι 
δου σοηθῦα ὁρεοίδηα πη}, Ομδ6. ααΐάεηι ᾿ην σθαι 
Ῥευμιμίαγὶ, 81 βοπθγαίϊτι. Ρροπαποίαίιν,. ΠῸΪΣ οὐ ΘΓ, 
Ουρα ἑδηθα ααθμ ἃ ὙΠυογ 6 ἔποίιτη ἀἰοαὶ Πιοηγ 8115 
Ἠα]ῖο. Ρ. γ96. οἱ σῃ7. αἴᾳφῃᾳα Αἰτὶς18 ἀ46ὸ ἤϑης ραδυιηίδε]ο-- 
Ὡδπὶ ἐνὶ θααὲ Ογαπιηδίϊοβ ΝΡ 8 η1|8. Ρ. θάγ. 1 

ϑομδεῖοσι δαΐε, ασόρον, Οουίηΐ. (οΕ. 1. ρ. θά4. τερον. 
Ρ. 1γι. Οταππηδίϊος ἀπραβί. Ρ. 6γ5. Εἰχοογρία 6 σοά. γαίϊο. 
Ρ.. 686:) ; πιδοε886 δδὲ σεν ρϑ1}}0 ΔΟΘΌΡΑἰἴ115. ΧΕΙ] ΘΠΊ18. 

Μ2 
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Οὐδε ἰδίαν ργὸ ποὺ 8 ΕΧΘΠΊρΙα ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΥΘΉξττ' 
(εξ. Ῥόνν ἢ]. δα Οματῖι. Ρ. 454. 54. εἰ. [1ρ5. Ὑ᾽ξ: Ῥ. 179. 
5364. Μαϊίαῖτα ἄς ἀἰ4]. Ρ.. τοσ. Μδιη. αν. ὅσ. Ρ. 688. 54.), 
ΕΧ 1ἰς τ]ία ἔα]50. 1ηἰε]]Θοία ϑππηϊ|. δίακιπηα ἀαΡ1π5 Ἰοσι5 

1, σ. ὯΙ νυϊσο βου ῖθαμὶ: Παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν 

παρὰ βασιλέα, καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, εἴ ποϑέν τινα 

ὠφέλειαν ἤλπιξον ἑκάτεροι προςλήψεσθϑαν᾽ πόλεις τὸ ξυμμαχίδας͵ 

ποιούμενοι, ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς ξαυτῶν δυνάμεως. καὶ “ἀκεδαι- 

μόνιοι μὲν, πρὸς τοῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικε- 

λίως, τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις, ναῦς ἐπετάἄγϑησαν ποιεῖσϑαι κατὰ 
μέγεθος τῶν πόλεων. ϑεὰ οοὐά. Ῥῇο ““ακεδαιμόνιοι, " αυοά 
ΟΟΥΉ ΟΕ ΡΘΡτ 5. ὈΓΊπιυ5. Τοοθριῖ, ἰθρὶ Ἰαθοπὲ “Ζακεδαιμονίοιξ. 
Οἷὐο Δ 6Π11580 Καὶ Ἰδιυ  ΚΘΥ 5 ναῦς ὈΤῸ ποιηϊπδιϊνο Ῥ]αΓα 15 

νοΐ, δοάευπαπο τηοάο ᾿πά σαν ΝεΕορηγίμ8 688. δες 
τὰ ΠΘΡῚ πΠ]10 τηοάο ρμοἰοϑὲ, σασηι ΓΒ ον ἀ16685 1π πουῖηδ-- 

ἵϊνο Ρ᾽Ότ}15 πο ἢ. 8118. ἔογηα αἴαϊαν ατιαη νῆξς. ΝΙΟΘΕΓΙ5 

ῬΡ. 266. Νῆες, ὡς Θουκυδίδης, ᾿Δττικῶς" ναῦς, “Ἑλληνικῶς. 

ῬΒγΥ πο. Ρ. 68. εἀ. Ῥασπνγ. Αϊ νῆες ἐρεῖς, οὐχ αἵ ναῦς" σό- 
λοικον γάρ. (πἰαπῖαν ἴδηιθι τϑοθμεϊονος, αἱ Ὀϊοάοτγαβ.) 

ΤΠοπὰ8 Μασιϑίεῦ ρ. 626. ᾿ΝΝῆες ἐπὶ εὐθείας, οὐ ναῦς" ἐπὶ 

δὲ αἰτιατικῆς ναῦς, οὐ νῆας. ϑι΄ΘΡΙ]Ιδητι5 ρίξαν ΡΓῸ ἐπετάχϑη- 

σαν, οομίθοιξ ἐπετάχϑη, αἰαὶ ἢδθο ἰθοῖῖο ἴῃ ὙΙΠαοΡοποηβὶ 

οοάϊος τορενῦία οὶ. ϑεὰ δὲ ὨΪη|18 σου Γθοοπμθι 880], 
4π8 1 4186 ῬτοΡϑυὶ ροβϑιῖ. Παᾳαε Ηδυπδήπτβ ΠΟὈ 5 δι σηϊ- 

Ποαν], 81 6 ργδεοδάθημ 8 ρϑυῖοαι βαθίθοῖο οὗ “ακεδαιμόνιοι 

καὶ οἵ ξύμιιωχοι 501 πὶ ποπηθη οὗ ξύμμαχοι τεροίαϊαν, να]ρα-- 

ἕατα ἔευνὶ ροϑθθ, Ἅεθα ἰὰπο [{ὰ ἰπϊοεγρυθίαμα βαηῖς: .. 
Τι ΟΕ ΒΘ ΠΟ ἢ118 50011 Ῥταθίεν δὰ 8 Ὥδᾶν 68; 6τπ|88 101 ([μδοεάδ6- 

ΤΠΟΠΘ, ΡῈ θα ἤσυγδηι, 46 αὰὰ ΟἸΧΙ 5 4101} ὁχ Π|8118 
αἴᾳαθ 5101 ἀγδηὶ, 41}188 1 ΠΙΒῚ ΠῚ ΘΟΓΈΠΙ, 41 86 1ΠΟΓΌΠ 

(Πιδοβαδθιηομίογτη ) Ῥᾶγὶεθ δοοαββουϊηΐ, σοη ἤρου 11.581 
5ΔὨΐ, Κ΄ Ιᾶτι ἀασ 4146 πὶ 6δϑῖ, 406] ΠΟΙΉΪ81 Ρ818 41|86-- 
ἰδ πὶ Βα Ὀ]θοὶ! οσ δηἐθοθάθηῖθη8 τεροίθηα οϑὲ; 5864 ΤΠηι-- 
οΥ̓16468 τὰ 1660 5101 ρογαἰίογο ροΐαϊξ, ααοὰ οἱ 6Χ δαϊθοὶς 



Π. ὉΒ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΘ8. ιϑι 

ἀαίίνο “ακεδαιμονέοις Εἰ 6 ΘΡΌΙ ἐπιτάττεσϑαι ποϊϊομθ 46 50-- 

118 ϑοοῖί5 βθυ ΠΟΘ ΠῚ 6558 ἰπἰο]]οοίμπι ἱγὶ βρετγανὶς, {ΠῚ δὰ-- 

ἴθι Οὐϑϑοὶ οὐμηϊηο, 1ἰἃ οἰΐϑη Τ᾽ πον ἀϊἀ68 ρτὸ τοῦτό μον 
ἐπιτάσσεταν ργαεΐετὶ βἰγαοί ἔνα ἐπιτάσσομαν τοῦτο. ἴ, ιάο. 
Οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, παὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχϑήσεσϑε. 
ΟΕ Μαίη. αν. τ. Ρ. 579. 54, [ἰὰ ρίαν οἰΐαπη 1 θ6Π6 
80 Ὁ 10} ρΡοΐα!ξ οὗ ξύμμαχοι ἐπετάχϑησαν ναῦς ποιεῖσϑαι. Ὀοῖπαα 

βδθΡΙα5 ἰδρίπιπ5, ᾿υδοοά δου οηΐο8. 0 ΘΟΠ5Η 10 ο[4886}} Ρὰ-- 
ὙΑΡῚ ψο 586, τἰὖἰ ΑἸΠΟΗ ΘΒ. 11). 500118,, 41 αἰ δοϊββοηΐ, 

ΌΧΙ γα ἔεγγα Ροδδομί. ὅ᾽ο Ανομιάαιμὰ5 ἀτοῖς 1, δι. Βὲ 

τοὺς ξυμμάχους ἀφιστώναι πειρασύόμεϑα; δεήσει καὶ τούτοις ναυ- 

σὶ βοηϑεῖν, τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. Ἰθοάθπι Ἰσίίαν τποαο [Π, 

γ. ξονγίαβ515 5001} βου ΒΙΒΘΠΓ 111851 0558 Πᾶν 68 ΘΟὨ ἤσοΓα τοῖς 

τἀκείνων ἑλομένοις, ἐπι τέδίεῖχυ ΘΟΥ 172... φιεὺ “{ἐ]ιετιοριϑίμηχε 50-- 

οἱοίαξο: τεἰϊοία ααἱ 7, αεοεἰα ητογιίογιόσν, μαγέε8 αοοθϑϑογ μέ. 

Ἀονίϑεὶ επὶμὶ ραγιϊοιρίαπι ποίϊοποῖα Βα ΘΧΘΟ Πάρου 6 

Ῥοδ5856 σαρῖῖθ ΧΙΠ, νάϊ, Θ "βίαν 6 ἰδιθη πὸ ΘΧρ]Ιοα-- 
ἰοπὶ νιἀδίασ, 4φαοα ἰδπὶ ἐμ πὶ πᾶν 65 [8]85 οἱ 516 α]α5 [.ἃ- 
οοἀδθιηομθ ἔμ᾽556 ποάπ6 8110 ἀἰοία πὶ πθπ6 Ο ᾿ρϑϑη Ὀ6}}1 

ϊδέογίδπι ν θυ βἰ 1} 6 δϑὲ: ἴα αὐ τ28}15 σοΠΙ αΠρῚ ἐξ ᾿Ιταλίας 
καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις. -ϊουπαᾷαε 688, οογΐδ 

ΘΠ 60 1864116 50} 1Π{186 ρτορυθάϊθυααν, αὐ βου ρίονθπι, ποά 

σαμὶῖθ5 θ6μ6 ἔταξαν οἱ ἐτόξαντο ΕἰΧΙ, 5616] βοΐοθοθ ἐτάχϑη- 

σαν οἴΐεννα νο] 886 ρα θηηῖ5., ἀἰ4 6 δα Πᾶποὸ αΡϑομᾶπι ΓΘΠῚ 

ΡῬγοθαπάδιη ρυοΐεγαυηιιβ εχοιηρία νουθουτπι ἐδεήϑη, προῦ- 

ϑυμήϑη εἴο. δοἰϊνα 1η 6] Προ μάογαη. Αοοδαϊμμιι5 δα 4|105 

Ἰοοοβ. ἱπ 4αΐθιι8 στα ϊῖο ταΐποῦ ἀΠεργεμεπάϊαν αἰ ΠΟΙᾺ] 148, 
ΤΙ, 66. Τά τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν, καὶ τὰ 
περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταρόχϑησαν: Ῥογίμϑβ: ,,ἴδϊ 
Γ68, 4186 χη} 86 σορε θην, ἀθὈ Πἰαναπῦν δἰ ἀοιηὶ ἰο-- 

ἔπτη ΦΘΙρΡΌΒ]Ϊοδα βιαίαν τιαΐμ18. αἸξοου 115. ἴππο ὈΥΙ γα τα 
σομανθαναηὶ, . Θεὰ 101 Ὠδαπο ἐταράχϑησαν Ῥγὼ δοίϊνο 
Ῥοβίίαπι, πθαμα τὰ περὶ τὴν πόλιν ῬΓῸ πομηϊηδίνο ΠαΡΘη- 
ὅπηι --- ἴὰ ἐπ] εἰ ἐταράχϑη τεαυϊγονθίασν δὲ ρευῖεοῦ σ0η- 

οἰ ηἰ 88 ---- 566 βἰγαοίῃ γα ροί8 ἤ860 681, οὗ τοῦ δήμου προ- 
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στάται ἐταράχϑησαν τὰ περὶ τὴν πόλιν. Ταχα ΠΙ, 59. Ἐἴωϑε 

δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα --- ἀπροςδύκητος εὐπραξία ἔλϑῃ, 

ἐς ὕβριν τρέπειν Ἰυπιδερὶθ ΒοΠΠο] θέα τρέπειν ῬΓῸ τρέπεσϑαι ἀροῖ- 
Ρ᾽Δ. Ὑέενρα ροδβίϊα δα ηΐ μνν εἴωϑε δὲ ἡ εὐπραξία ἐκείνας τὰς 

σόλεις ἐς ὕβριν ἰμλήθνκο αἷς ἂν μάλιστα ἀπροςδόκητος ἔλϑῃ. 1], 

45. ᾿Εν τῷ τοιῶδε ἀξιοῦντι. Βαπον:, ῬΊΡῸ ἀξιουμένῳ, οτεῖγι 

810 εἰἰφηῖ δὲ φυανοσ παθϑαγημ." Να]6. Βιρηϊοαπὶ ασαθοᾶ : 

14 ἐαἰξ νοϑία ανγγεῖ δογι ογέϊα. 5, οιετα νὸβ ἑέα ἱμαϊοοεῖδ. 

6 Ῥδυμοῖρῖο ρῥτὸ 1πΠηῖνο οὗ. σαρ. ΜΠ. Ιαμα ἰγι!ι15. οα-- 
ῬΙΙΡὰ5. απὶθ ΠῚ, άο, Ἰορσίπηα8: Πάλιστα δὲ οἵ μὴ ξὺν προφά- 

σει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται, καὶ διόλλυνται, τὸν κίν- 

δυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχϑροῦ. Οὐδθ νοῦθα ἃὉ 
Ηθηνῖοο ϑίθρημδηο ἴῃ ΓΠ68. 5. ν. διόλλυμαι ἰαυσάδηία:, αἱ 

Ἰιός νϑυ θα 86 116] ἀρπὰ Τ πον! θπὶ δοϊναμη 5ΙρηΠοα- 

οπμοπι πάρουα ἠοοθαῖ. ϑομοί. ἐπέρχονται καὶ διαφϑείρουσι. 

Ῥονίαβ: “ἃ τπέογπδοίοπθηι τιϑῆτεθ ρον δοσιπέμγ. Θὰ 10] 

διύλλυνται τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου ἐχϑροῦ 

᾿απσ Ομ ἢ 6586 (9,816 Κόππδη 65. πίοῃε εγίγαρεη ϑίδἢγ 
νΟῺ ἀθιη νευβοΠοπὶ σϑθ] ΕἸ η θη Ἐ ΘΙ 46 {Γπγο μέθη σὰ τη15-- 

πι6 45) πηομ 1 (θη 501 ον πα τα8 ὅπ ΡΠ δ πη. [θππ. δῖπ 8 

ΠῚ, 50. 46 νϑυθὶβ οἴχτῳ σώφρονι λυβόντας, ἴπ 4158 ἔμπ6-- 

ταπὺὶ 401 λαβόντας ῬῈῚ εἰλημμένους Ἰμ ΕΥΡ οἰ αΥ Θπ Σ, ΘΔΡ. 

Χ, δὰ ἀδίϊνο αϊοίαχη. ΠΠ|, γό. Ὃ δὲ δῆμος, δείσας, μή τε 

νεωτερίσωσιν, ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας, καὶ διωκομίζει ἐς τὴν 

πρὸ τοῦ Ἣραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμ- 

πέτο. Ῥονίι8: πὸ φιέαα αὐ ν»τέαηι διεδἐθηξαμαίατυ ΘΓ Ω  γ716-- 

Οοϑδαγία, {ἱμο αὐ ἴρδοβ ἐν ἄτι 5 πυξξέεθ αὐ. Νίαϊς. 4Δεεπέμ- 

πέτο Ῥαβϑίντιη εϑῖ. Ο18}18 ἰγαπβη 8 δα «Ἰὰἀ σα 586-- 
ῬΠ5 ΤΠ ουΡεἰθ5 ᾿π ΘΥΡΌΤ μι ΤΠ Δ χὶϊ, αὐ ἴῃ ὡρμίσαντο ', 51. 

Οἵ Κερκυραῖοι ἐφοβήϑησαν, μὴ πολέμιαι ὦσιν (αἵ νῆες), ἔπειτα 

δὲ ἔγνωσαν, καὶ ὡρμίσαντο (αἴ νῆες), τι] γη816 Ρογίαϑ8: 2οϑῖ- 

δα εἱα8 ασπονογιΐέ, οὐ ἴπ δια8 δϑείθβ ΡΘΟΦΡΘΤ τ πί. 

ἘΥ͂, τοῦ, Τῆς γεφύρας μὴ κρατούντων (τῶν “ακεδαιμονίων), 
ἄνωϑεν μὲν μεγάλης οὔσης ἐπὶ πολὺ λίμνης τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ 

πρὸς ᾿Ηϊόνα τριήρεσι τηρουμένων, οὐκ ἂν δύνασθαι προελϑεῖν. 
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Ουοὰ ΞοΠο] δία αι βουῖρϑιὲ τηρουμένων ἀντὶ τοῦ τηρούντων 

τῶν ᾿4ϑηναίων, [αἰδιαπι 6886, Ῥυϑϑίθγᾳδηι αυοἀ τηρεῖσϑαι 
Ἰοπρο αἰϊπεὶ φυϊὰ 5 ηιῆοαϊ, νοὶ 166 ππϑη! δία πι εβδί, ααΐα 
τηφουμένων τοι Ροϊεϑὺ 46 ΑΕ] Θ ἢ 16 181}0118 (Ἰοἔ 1] 6586, 411} 
κρατούντων δὰ ᾿,αοοἰδογηοηΐοβ γθίθγθη ιν αἰ[. 06 [15 1οὶ- 

ἐὰν Ἰη 6 Πσοπάαγη εἰϊδπ τηρουμένων 56 81:1 ρᾶϑδῖνο; Π81Π 

4ασπι οὔϑθλραγ ποβέθπι ΘΧΘΥ ἰηγαίτι" ΒΘ. τηρεῖν τὸν ἐναντίον 
(ΟΕ ΗΠ, 83.), Πμαοοάδοη 1} ὑδοίθ “101 ροβϑιιηξ τριήρεσι τή- 

οεἶῖσϑαι. Ἐοείδι. σαρὶΐα Ἰθσίμηι5 σ γρὰ: ᾿Ὃ δὲ ἐς τὴν “Ζακε- 
δαίμονα ἐφιέμενος στρατιὰν προςαποστέλλειν ἐκέλευε. Ἵ Ποτηἃ9 

Μαρ.. ᾿Εφιέμενος καὶ ὁ ὀρεγόμενος, καὶ ὃ ἐντελλύμενος, καὶ ὁ 
πέμπων. Τιᾶπαὲ ἀεῖπάο Πᾶθοὸ νερὰ, ΟἿ, Ηββγοῆ. εἰ ῬΠα- 
νῸ}. 866 56 η88. πη [661 δούϊντιι 4116 πΔ, ὩΘα]Π δα τι8 ΠῚ 

ααξθια τηϑά τ πὶ. ΠΠἰπ|8 νΘυΪ ρομὶ ΠΙοοὶ, Ἰροῖθ Ἰσίταν οαρ]- 

αἰαῖ 8. ποιίοπθι. οἰΐατα ἰεἶο Ἰην οϊ: ΝΟΟρΗγίυ5 Πθυοα5: Ὃ 

δὲ Βρασίδας αὖθις ἔστειλε μετὰπάσης ἐφέσεω ἢ εἰς τὴν “α- 

χεδαίμονα ζητῶν νὰ στείλωσιν εἰς αὐτὸν ἐκεῖϑεν προςέτι καὶ ἄλλην 

δύναμιν. ἍἼη, 5. Δι ἐλάσσονος γὰρ πρὸς τῷ λιμένι τῶν Σὺυ- 
ρακοσίων ἐφορμήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ, ὥςπερ νῦν, ἔκ μυχοῦ τοῦ 

λιμένος τὰς ἐπαγωγὰς ποιήσεσϑαι, ἤν τι ναυτικῷ πινῶνται. ἴπ- 
ἰογργείθϑ: δὲ φωΐα { εἴαδ88 πιοϊἱγοπέμγ. Αἱ νοίθυ δά 
ΑἸ θμΐθηθο8: δὲ φμο πιοκῖο (τι) εἴαδ86 (πιδυὶ) ρογ ἐγ ϑαγθπ- 
ἑν; ἀποά νο] οὐ δ ρργαδϑηι ῬΓΌΠΟΠΙΘΙ ρΓαθϑιαί, Ὦδ 

ΒΘΩ5Ὰ ΨΟΙΡΌΙ διεβέβληντο, αποα Ῥοτγίι8 Ρ6} διαβάλλειν ἤρξαντο 
Ἰηϊογρυοίαϊι5 εγαὶ ὙΠ], 853., ἴῃ ποία αἰχὶὶ Π.Κ. [Ιπ 8}}15 

πιοῦο Ῥτορυΐα σ θυ ον ἈΠὶ 5 ση Ποαϊΐο ϑρθοΐδηα εϑὲ, δὶ δ ῖ τ 

γα πι Ῥᾶδϑι νἹ νἱπὰ ΠΟ ΒΆΡΘΓΘ σοσῃοβοεθυθ οπρίμηιι8, [ἰὰ ἡ 

πόλις (εὖ, σωφρόνως, ἐς ὀλίγους εἴς.) οἰκεῖ, φίδτη ἔου πηι απ 

δἰΐδ ὙΠαογαϊαὶ ΠΕ, ὅσ, ταϑιϊταὶ ᾿αθα πὲ οπιη 68. ΠΠὈῪ] πὸ 
φΟνΓΘοῖΐ, 5 σηϊῆοαὶ ῬΓΟρυῖθ, εἰγῦδ, 1. 6. δὲμδ οἶνεοβ., ὕθη6 

Παϊηξαξ: νϑυῦτη ποὺ ροίδθϑιὶ ναΐεγθ. ῥεμθ αὐηυϊμδίγαξατ, 

Οἵ, Βομηϑιάθσ, δα Χεϑη. αὐγορ. ὙΠΠ. 1, 2, 
ΑἸ Ἰοοὶ φουτϑοϊίοπθ ἱπαϊσεηΐ. 1ἰὰ νεωτερίζοι ΤᾺ, σθ. 

ἴῃ νεωτερίζοιτο, ΄4πὸ γε] ΠΌΤΟΥ ΠῚ ν  ϑιϊσια ἐποαηΐ., πιὰ! 8 -- 

ἄαμπι ἐ8886 ἴῃ ποῖ ἀοολ ΘΚ. Τυχ ὟΙ, 12. οἷς τότε 
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ψεύσασϑαι καλῶς, χοήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὐτοὺς 

λόγους μόνον παρασχομένους, Ἢ κατορϑώσαντός ποῦ τοὺς φίλους 

ξυναπολέσϑαν Βαϊ ἀπ}18 βου οι χη ξυνωπολέσαν, Ζ- 

ρεῖται ααἴοαι Ὑ1Π1, 80, ν 6] οἢ ργογυτη δαοίογτξαίθηι τητι-- 
ἰδίαι. ΟἹ]: ααΐοπι ν γα ἤπὸ τοΪαὶϊ δηπὶ Ἰοοὶ, 1Π 118. 51 

δοιναπι Εἰ Ῥαϑδίν πὰ ῬΘΡΙΠΟἾΔΕῚ ΡΟΡ θη ΐαν, 88} ΔΡΊΓΕΥ͂ 

ἂς ἐμ ξητενῖδ, ψιί διρίμ τα τ ψίοῦ ωιριωιέμ", τὐὶ πιοϑίρα-- 

ἴε5. φιοίαο δοῖνιβ αἰαπιίανγ, τιὶ εἰγθ85 188 ἐεϊοἶδέ σις ἐδτιπ. 
ΟΕ Ῥονν}}}. 1.1, Ρ. 469. δὲ ᾿ππηρυλμηῖ5 ρ. 256., ΘΧΘΙΊΡ]ἢ ἃ ΕἸ-- 
δοηδγο ΑἸ] αἰ δα ὙΈ]16ν. ΤΠ’ 2. 5 24 ὙΠ Ὁ’ 905.. 

δίας. ΟΥν. συ. ρ. γθ}.., γθθ., εἰ ρῥσὰθ οῃῃ! 8 ἤανεβ. 

ΔΙ5οο. οὐ. Ρ. 78. 54.5ν ὯὦὃὈΙ ἀοοσοὶ 605 ΡσᾶγΘ, (αἱ ΘΧ πο 
ἀἸσθηαι ταϊΐομθ συ] Πσαπὶ, Ουϑεοὶβ ΠΠΙου 1558. ἀπαγὶ8 οσοδ-" 

βίοπϑ αο πτοάο δοίη Ῥ.Ὸ βᾶδϑῖνο ϑπγρᾶν. ὈὉ0})) Πεῖη- 

ἄς αἰχσιοῖ νεῦρα δὰΐ ῥογηιαῖει αοέένὲ Πα θθηΐ, 5664 γοίξοπ 7): 

Ραβεῖνὶ, αἰ ἑάλωκα, ξάλων᾽ δαϊ βογπιαιι ραϑβοῖνὶ εἴ ποέϊο-- 
γιοπι αοἰϊρῖ, αἰ ἀδροπεμι8. Ζ1)εροπεηξία δαϊθαν ἀτεθοο- 
ὙΠ ΟἸΠΠΟ ΠΟΙ πὶ δα 5. ἃ Π16 6118 αἰδιιηοία δαπί, οἱ 

τὰ ΠῚ νὶκ δοίαπε, εἰΐαιαι (στ θοὶδ βιὰ ἀθροπθπίῖα 6556. 
αὐἴοπι δραᾶ Τιαἰϊπο5. μουΐοοῖα 4αον 81] ἀδρομπθη 11 

οἴϊαην ΡΆ551Ν ΠῚ Βαροη δ᾽ σηΙ ΠΟΔΠΟΠ6 ΠῚ (4π6 πὶ ἸΟα  ΘΠΟῚ 

πδπτα ἀητδὶ ΤἬΠΟΥ 1415 Τη] αίον 8] αϑί]α8, ΨΙ. Τδὰρ. δά 

(αι. ὁ. 6.). 14ϑὰ δὶ ἀρπα υάθοοβ ἴῃ ρὲ [δοὶ!8 εἴ δου 5115. 
γιά, Μαι1ι. αν. αν. Ρ. οὕά. ποῖ. Αἀα, εἰργασμένος 1. ο5. εἰ 

ΤΠ. Κεκτημένος ὟἼΙ, 70. Πη. (ἡ κτηϑεῖσα ἡγεμονία Ῥῖοπ. Η. 

Ῥ- 2061.) ρα πάθη ἴῃ 4αϊηδάδηι νου 18, 4αῖθα5. Οἰ πὶ 

δοιίῖνδο [οστγαθ ἔπουαπέ, αδὸ ῬΥΘΕΒΘ ΠΝ οἱ πη ρου ἵθοῖο ρᾶ5- 

δἰναιη 8᾽ σι Ποδιοηθαι ἐααηέ, [18 βιάζεσϑαν (46 οΌΠ15 

δοῖϊνα ἴονιπα νι. ΒΕΚΚ. Αμθοσα, 1, Ρ. ὅὃ6.) 1, 2. “Ραδίως 

ἕχαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενον ὑπό τινῶν ἀεὶ πλεί- 

όνων. 1, γ57. ᾿Αδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνϑρωποι μᾶλλον 

ὀργίζονται, ἢ βιαζόμενοι. ΝἼΙ, δά, βιαζόμενοι ὑπὸ τῆς παντα- 

χύϑεν προςβολῆς ἱππέων. Ἦπο εἰϊδηι τεξεσεπήτη ΡΣ πρού- 

σκέπτετο Υ1Π, 66. (Τὰ ῥηϑησόμενα πρότερον αὐτοῖς προύὐσκέ- 

πτετοὺ εἰ προςεδέγετο ΤΥ. 19.» Π]Ρ06 ΄φᾳσα πδαπ8 ἀ6 νἹοΐουο 
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οονπτηοαδ 1πἰ6]Πσαΐαν, πδαπθ αἶϊο πποο οατη βομο] βία 

εἰ 4116 «ἃ νἱοίαμι γοἔεγυῚ ροϑβδὶὲ : ἸΠθβο 6. 56 η51 ρεβϑῖνῸ 
ΘοοΙριΘπαπι δῖ: πϊϑὶ ἔοχσίθ προςδέχεται, αὖ 586 06 ἐνδέχεται, 

ῬΓΟ ψΈΡθῸ 1π|Ρ 6) 5081 δ᾽ σα ποιιῖο βογὶ ροΐαδὲ ἢ 6.1 Ρ]6-- 
εοἰ. (Αἀ, ἐλοχέζετο θίοῃ. ἢ. ρ. 2151.) 

66) “4οἐΐντεγην αὐιΐθυ δὲ τπραζμην ξαοῖίδ αἰϊηποίΐος ρογ-- 
πεμξαγῖ, ροδϑιπί. (ΛοΥ  Π1 ΘαΪπὶ εἰν 16 ποίϊοιοιη 46-- 

βίσπαῖ, σὰδα ἃ 501 Θοἴο οἰ ΠΟΙ τ, ΘΟ ΠΪδ81 δῸ ἀἸδοτορδηξ, 

4ποα που δοίϊΐοπομι δεῖ οατη, ἀπαθ ᾿γοΐδοία δὲ, δἰσπιπόαδς 
ΤΕ τα, 586 06 ἰοοὶ 1 σΟΠΙραΓαῖ, 6586 ροβϑιπέ, πὲ, οἰϊαμηδὶ 

ΟὈΙΘοἔπ τ Ὁ 1018 αἀἸϑουΐίθ ὩῸΠ Ἱπαϊσοίαγν, ἰαπιοη δαὶ δα 

5] ΘΟ 11 Θβθοῖαγο 6χ οὐ δίοπ8 πθχὰ 16] σαι 8. [1 

πε, αἱ δοίντιπη ΡγῸ τηθάϊο ρομαίῃτ,, δῖν6 ἢ ΠοΟ δοοαδαίϊ- 

118 ῬΓΟΠΟΙΉ 18 ΤΘΟΙΡΓΟΟΙ, δ᾽ 586 ΟΠΊΠΪΠΟ ΦῸ]Δ 10 αιιαοίαι 
8 δι θἱδοίατη Ἰαἰεί, 

σα) Ηυἱὰ8 σε που 8 δδὶ 1, 16. τὸς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις δου- 
λοῦν (δι διερίτοεν δ. Οἵ. Ταΐϊθυρυν. ΤΠοιη. Μ. ρΡ. 540. 84.)» 
1Π, 57. δηλοῦν τὴν γνώμην (ϑμαπι ἱπέο Πσογέίαηι αἰδοίαγ το), 
1, 46. τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι (58ιἱπιν ρϑοραΐμγη εἰτιεν 6), 

4ααϊία δὐπιοάππι [θαποπίοι Ἰοσαμπίτ. ΠΙηο ΓΗ πον 65 
οἰΐα νοῦ) αυϑείαπι, 4πᾶ86 ἀρ ΠΟΠΏ1}105 βου ὶρίοσοσ 

ΒΟΙΏΡΟΥ τηθϊα δαηΐ, ἴῃ δοίϊνο ροϑαϊξ, πὶ Μηεταπέμπω, ἀκα 

4πὸ νἦθ Τπίεγρυν. δὰ Μοον. Αἰ. δα Ὑ Ποῖα. ΝΙ. εἰ δα Το. 
ΥἹ, 8ὃ,,, αἴψπο Πεταχειρίζω, 46. 4πὸ οἵ, ΒΕΚΙ. Αποοαα. 1, 

107. ῬΠοί,, Τα νρυτ. ὙΠποπι. Μασ. οἱ Π.Κ, δ ΤΒυογά, 

β8β) Αὰ αἰίθυσ σϑπὰ5 γοευπππὶ ἐπιμιγνύντες, απο 
ἃ ΠΙιοην βίο Ρ. σοῦ. ὁ νν. Οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις 
1, 2. Ἰαυάδίην.,, εἰ βγη} δι οἰ ο. 19. Οχϑίαϊ. 5δα ποπ 

Ῥάβϑινὶ , νευαπὶ πη ποίϊοιιθι αροῖ, ΟἿ, ΕΊ8ο] ον. 1. 1, 

Ῥ. 61. 84. (86 ΒΡ Ὀ 6 8510 ρῬυομουη 18 ΓΕ ΘΧΙνῚ οἴθοι!, αὖ 

τη νϑυθα δοίἑνα θα ν}8}} 6θη δ ἀἸοαμ αν. ΟἿ, Βυγσο58. 

Αα4. «4. Παννεβ. Μίβοο. οὔτ. ρ. ἀιά. Ἐδχ 18 1 ΤΊπιου- 

ἀἰάε τπρχίπηα τπθηηούδ 6 περαιοῦν ΤΠ, θ7. Πορευομένους 

αὐτοὺς διὰ τῆς Θράκης ἐπὶ τὸ πλοῖον, ὦ ἔμελλον τὸν ᾿Ελλήςπον- 
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τον περαιώσειν (οἴ. ἽΠουη. Μασ. δὲ εἰπ5 [οΡΡὈ.), ρυδεβϑι- 
ἀλη απ} Δ}1}01 ΘΙ ΡῈ ΠΟΟ 5688 τη 6610 1ρ56 τ|888 51} 1, 5. 
10. 26, ΝΗ, 1. ἃ]. Ἐδδμι περ ᾷν Ο. 1ηξ, σομδ.Ὶ (Πδην 

ἑεπέωηαϊὶ δἰ σαι ποαίτομθ [6 σι πι6 δοινατη Ροπίΐαν, 4π8Π-- 

4πᾶπι 101 ν]ο 851Ππ| 1π6 10 τιϑτ5 Τ πον ἀϊ65 ΤΥ, 182. ὥςτε 
ιιηδὲ πειρῶσϑαν Θεσσαλῶν) Αἰϊη οί ]6 5. αἰχῖΈ ῥτὸ πειρῶσϑαν, αἱ 
Ἱ, δο. 4Δείσαντες, μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν, 

4αοα ἔδοια οἰΐϑμι Χοπορη. Μδϑπιογ. 1, 35, 29., πἰϑὶ ἴοτὶθ 

1δῖ πιᾶν]5 πειρῶντα αὦ Εὐθυδήμου ΤείεΓθηβ. ἐπίθγρ μη σθΡο, 

Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Εὐϑυδήμου καὶ πει- 

ρῶντα, (ὥςτε) χρῆσϑοι, καϑάπερ οἱ πρὸς τἀφροδίσια τῶν σωμά- 

τῶν ἀπολαύοντες. ἸΝοϊοιηϊι8 ρογὸ ΤΥ, 59. υγχλήσαντες 

(οογρἰοδοαί) ἐχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσουι ΑἃΔά6 

ψαῦρθα, αὐδα τπϑρὶ6 ποία δῃπξ, ἀποκρύπτειν 1, 65. ποῖ». 
ἄγειν εἰ ορτπροϑια (Πκ. δα Υ, 54.) ἐςβάλλειν εἰ 411ἃ ν εΥθὶ 
βάλλειν οοπροδὶία, διδόναι ΕΥ̓, τοῦ... ὉὉ] να. ὐοναν. οἱ 

ϑομδοῖ, ἃὰ Ταπ}. Β. Ρ. 127.. ἐξισοῦν ΚΝ, σι. ὟἹ, ὃγ., ἔχειν 

Εἰ 546 οοτηροβίία., ΠΟΥ ΠῚ τι81}18 ΠΟΙ 55 5 (πὲ ἀνέχειν, 

Τὶ ἄκρα ἀνέχει, Τ, 48. ἡ νῆσος ἀνέχει πρὸς τὸ πέλαγος ΤΥ, 55, 

ἐπέχειν 5] συ Πποδίτοιθ οὐποξαμαῖη 86 τπογαπεῖ ΤὟ, τ2ά. ὟἼ, 
σά. 411, αἴψιιθ αὐοέϊποπαξ οἴ. ῬαΚ. δα. ὙΠ, 55. δὲ τούτου 
μὲν ἐπέσχον ὙΠ, 5:1. «4. ΡΙαῖ. Ῥμαδάομ, 66.) ἐξιέναν 1, 46, 
6 οοὐϊοῖθα5 τϑϑι πὶ βου απ δα! ΟσΊΘ 1 Δ ΙΠΟΥ ΤΙ 6ΟΠ1-- 

ῬΟϑογαμ 6Χ ἱέναι (ν16. Ηδγοάοί, Τ, 6, 7. 20. ἃ]. ἙΒαοσ. 

{, τος. ΤΥ, τοῦθ. Βεηθϑα, δ ἢ. 1. Ηεδιπάονε. δα Ῥ]αὶ. ῬΠαε-- 

ἄοπ. α. δο. εἰ Πορεοκ. δα θορῃ. Αἴδς. ν. 248.) παραφέρειν 
(νἀ. Βομ ποῖα. 6 χ. ασδθο.)ν, στηρίζειν Π, 40. ΟΥ̓ ΥἹΡ. Ρ. 

179. 566ᾳ. Μαίιῃ. αν, Ῥ. θδγ. οἱ ἀ6 1ιανπ18 ϑαποῖ, ΜηΠασν. 

Ῥϑδϑῖτα (νἹά. Τηα.). : 

ϑε:η161 οἰϊαπι ργοποῖπθη ᾿πθοβηίξιπι τί οὐ σϑαγα ν]- 

ἀδίαγ, απὸ ἔβοϊαμ δοῖ, αὐ δοίϊϊνι πη ῬΕῸ Ῥᾶβδίνο Ἂαϊοξμμη 
Αἰϊαυ 5 εχ ϑεπιδὲ. Τα ο Πρσίτητι5 αὐιίθια Ἰοοῦμι 1. τ4ά., απ6 πὰ 
Ποηγ 8108 Ρ. χοῦ. Ἰαπιάαι, Οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς 
σπονδαῖς, οὔτε τόδε, ἈὈΙ, τι ΠΟΡ]5 δ᾽σηϊῆοαν ΗΘΡΠλ8 118, 
ΒΓΟΠΟΙμΪπὰ ἐκεῖνο οἱ τόδε ργὸ δοομϑαϊινβ μαρεπάα δὲ τί 
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5 ρρ επί ηι εοῖ. 864 Πῖο Ἰοσιῖβ μα αὶ β8ᾶπθ, φιοά αἰ8ρ|1-- 
οϑαῖ, αἰ Ῥυδαρυβιι!οθμι ἐν, ατιὰθ ἴῃ ὨΙΟΠΥ͂ΒΙ0 ἀδεϑὲ, 611- 

οἰθηάαπι 6856 8] 4 ϑ πη 0 διυιϑρίοαϊ 5. δίτη. 1 κωλύειν Ἡδα-- 
{γα} 6 ῬΟΒΙ 1 Θϑδεῖ ΤῸ ἐπιρθεαϊηιδηίο εδὶ., οἷ ΟΠ ΠῚ 

δ δϑπδαῖα ἰάθη ἀεποίεγεῖ, πο ἐμπόδιόν ἐστι, σαππὰ ἀδίϊνο 

σοὨϊ ποῖ} Θϑϑοῖ, ἃ ηὰὰ ταΐϊϊοπθ ΠΟ τη] πὶ ἀθ αϊς Αὐτὸς 

Β0Ώ18.,, 4θ σνὰθ 1π ποίαν, ποι α, ἩΠππογαα. ρΡ. 265. 

584. Ῥαγἔϊμη σοάϊοεθβ ΟἸΠΉΪΠΟ ΟΠΊ168 11 ΡΙΓΆΘΡΟΒΙΠ!Οη6. {Π|8 
τοι ποπδ οοπβαπεπιηΐ, ραν τ Θἰαβιη αὶ ἀἰοιῖο 51 δάμη 

Ροϑϑοῦ, ποη ΤΠυογα αὶ, 564. Αδβοθυ]ο ροίϊι5. δαὶ Ρίη- 

ἀᾶνὸ οοηνοηϊγεῖ, --- 

77) 1. φιυδι θείαι νεΡ 8 νοΐ χυιζιγγν νοἶ ἐδγμθ δον - 

γῖ6 πὶ 6δί αοέἐνὶ δ πιεαϊϊϊ, Ἔα Ῥϑνεϊπαὶ ργί πη παρέχειν 

εἰ παρέχεσϑαι. 11... 9. «ἀακεδαιμονίων μὲν οἵδε ξύμμαχοι. 
Τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Κορίνϑιοι --’ αἷ δ᾽ ἄλλαι πόλεις πεζὸν 

παρεῖχον. ᾿Αϑηναίων δὲ Χῖοι ---- Τούτων ναυτικὸν παρείχοντο 
Χῖοι --- οἱ δ᾽ ἄλλοι πεξὸν καὶ χρήματα. 1, ο8ὅ. Τοῦ δὲ ἱππικὸῦ 

τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύσαι παρείχοντο. 1, 68. Παρέσχε ναυ- 

τικόν. 1, ὅ0. Ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινϑίοις. Οἱ, 1, 

25. 06. Ἰἰδαηὰς ὙΠ, ὅ5. χασηι νυ]ροὸ Ἰοραίαν Οςπερ καὶ 
τοὺς ἀκοντιστὰς, δυνάστης ὦν, παρέσχετο αὐτοῖς, Αὐρ. Ο. Ἡ, 

ἜΧΠθο πὶ παρέσχεν. Τὰπι ἀριϑμεῖν εἰ ἀριϑμεῖσϑαι. 

ΠΙ, 30. ᾿Ηριϑμοῦντο δὲ πολλοὶ ἅμα τὰς ἐπιβολὰς, καὶ ἔμελλον 

οἱ μέν τινες ἁμαρτήσεσϑαι, οἵ δὲ πλείους τεύξεσϑαι τοῦ ἀληϑοῦς 

λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ πολλάκις ἀριϑμοῦντες. 1ἰὰ οοΟμροϑίΐα, 

νευρὰ διαρυϑμεῖν, καταριϑμεῖν ἀριια Α]1ο5. 58 606. τηθα]ὶ ἔοτ- 
τηϑν ᾿πε απαΐ πδὸ πϊπία πὶ βρη βοαίίοπει. δ θ ἔδυ 
γῈ5 11 νεῦΡο καϑιστάναι εἰ καϑίστασϑαι. Ναιι ηποᾶ 

Ι, 18, ἀἸοιαν Καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καϑίστασαν, ΑἸ 1] 

δα αἰΠξαΐθι διιοῖου! ταὶ 1246 οΥγἴδι βίηηα] ᾿ππαθηἄδη π16- 

ἀἴο ἀεποίαϊαν, ἂἱ ὙΠ], 95. Εὔβοιαν ἅπασαν ἀποστήσαντες 
καὶ τἄλλα τὰ περὶ αὐτὴν καϑίσταντο. , 15. Καϑίσταντο ὅ,τι 

αὐτοῖς ἐδύκει μὴ καλῶς ἔχειν. ὙΈΠ, 28. Τὰ ἐν τῇ “έσβῳ πάλιν 
᾿ 

κατεστήσαντο. " ΄ 



τ π. Ὁ ΕἸΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΌΙΟΙΘ, 

δδ) ῬοΥΓΟ σον ογιώνν γι γιπἰωηι., πα τα αμξέψειο 86 - 

πιοπο ἀδροποπέϊα γεν αμέ, τηθώϊα ρνὸ ἀοἰἐνὲδ γ ρθγίιοεέτοτ. 
Τα χασπι ν δἴευεδ ροθί8 οομϑιοθι ὁρᾶσϑαι οἱ ἰδέσϑαν 8 )νᾶ556, 
εἰϊατα ΤῊπ ον Γ65 ἴῃ ΘΟΒΊ ΡΟ 5118 σα] 6ι ν θὲ 018. πὰ πὸ πἰϑὰπὲ 

τειϊμαἰϊ. 11, 45, Μὴ περιορᾶσϑε τοὺς πολεμικοὺς κινδύ- 

γους, ἅπἃ δἰδηϊοδίίοηα 4] ὲ ποϑίθν θα 116 ΒΡ ρίον ἔτ6- 

φιεηίαί δοϊνεζα περιορᾶν. σι. μοι. Μ. 5. ἢ. ν. ΥΙ1, 55, 
Οἱ δ᾽ ἄλλοι --- οἵ πρύτερον περιορώμενον ξυστάντες ἐβοήϑουν. 

ΟΥΟΎΙ, ο5. 1οϑ. 11 ααδηφηπδι 1, 62. Ἰορίηνα8 Χρὴ τὴν. 

αὑτοῦ τινα σωτηρίαν ἀπὶ αὐτῶν (τῶν ἐμῶν λόγων) προϊδεῖν, 

ἴδπιθη ἴ7, 17. ΒΟΥ ῸΥ τὸ ἐφ᾽ ξαυτῶν μόνον προου μενον 

ΕἸΙΥἮ, δὲ. δάεο προειδόμενοι. ἢδαὰ 4]1ιον ἰδπθη Χ6-- 

πόρμομ, Ὑ᾽ά, δίανζ. ω6χ. ΧΘηΟΡΒ. 
εξ) ΟΠθμτι νεσο 55 χη 661] ἐξελάσασθαι νων 55. 

Πειρώμενοι μὲν ἐξελάσασϑαι ἐκ τοῦ μετεώρου, οἵ δὲ μὴ ἐνδοῦναι. 

ϑοᾷ ΨΙΙ, 5. εχὶγ. Τγϑαθ Πα ροιηὰ5 ἐξελάσασϑαι ἐκ τῆς χώραρ, 

εἱ Ιοριταν 5Ε12 6} ἰδ} ἴῃ ΧΘΠΟΡομΐο ἐξελαύνεσϑαν (ν]α. 

Φίατσ, ἴ,6χ.2. Οομἤυμιαίαν οἰΐαιι τ68. τἰϑὰ ΘΙ θΟΥ ῺΙ 

ὠϑεῖσϑαι εἰ ἀπωϑεῖσϑαι, {πὸ ποπ βοϊμι 5 σῃ!Ποα-- 

ἀϊοπθ ἃ 56 ἀθρϑιθηαϊ, τϑραάίαπμαϊ, Αἰουα πάη 1 (νυ  ϑῖοβ-- 

869 νϑυνγογίθῃ 1, 55. ὅ7γ. Ὗ, 22. Ζαν Π ΚϑοΒ]άρσϑα 11, 4.), 

ἘΠῚ ᾿Θριτπη6 τηθάμαμι ρΟὨΪααν, 586 οὐϊαιη 01 ΒΡ οἶτον 

σναϊοηὶ ρῥγοίγμαεγθ, ργοροίεγα τη θάϊο ἀϊοαηΐαν, Τὰ 2|10 

ρβθο ΤΒΌΟΥ ἀ1416 Ἰοοο ρυϑεοθα!! ὥσασθϑαν ἐπειρῶντο. Ααα, 

ὙΙΠ, 25. ΤΠομ. Μ. οἱ ϑίανζ, [μ6χ, Χθμῃορῃ. 8. ". νυ. 

Ἐξδηι ἐπείγεσϑαί τι Ἡ πτιον ἀ1465. ΟἾΧῚ ποίομθ ργορθγμεῖξ 

αἰϊᾳιϊί, αἰ ΝΊ, τοο. 11, 9... 16 ἰδίπθη., τ "68, α188 

Ῥγορονιαηίαῦ, 86 ἀβϑηΐθηι ᾿ϑρθοίθιη. ἘδοΙ 5. ψΗΌΡΘΥΙΟ 

Οὗποχία νεῦθα ὙΠΠ, 7. ᾿Επειγομένων τῶν Χίων ἀποατεῖλαν 

τὰς ναῦς, αὐ86 5ὶ 1ῖα 5018 Αἰ ον ἰαγ,, ἀυΐβ4ι6 Ἰπ!θρυεἰδ- 

Ῥὴιαν ργορεγωπέζιδ Ομεῖ5 γετέξουα πασθδ, ἀπάτα ἰϑπηθη., αὖ 

γΕΧαβ δε θη ἀγαμη ἀοοοῖ, δι σηιβοθηΐ ἡημδέαμέϊδιια (118, 

τιξ παρε (εἰ1) ταϊἐἐοιεμέμγ, Οὐὐδγα βοβο]αϑία: ᾿᾽Επειγο- 

μένων ἀντὶ τοῦ ἐπειγόντων. ϑεἀ ἐπάγεσϑαιν ΡΟ Θ55676 ΟῚ 

Ῥομίζαν ῥστὸ ἐπάγειν αὐάμοογα, νεύῦτα νουθᾶ ἐπαγομένων 



π. ΡῈ ΕἸ ΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΌΘΥΡΙΡΙΘ. τὃο 

αὐτοὺς 1, 5. ἃ πομ ΠΏ }115 τη8}6 1ηἰ6]]θοΐα δαπί. ὙΙΑ. ποῖ, 
Καταδικάζεσϑαι ἀαΐοτα Ὗ, 49. Τὴν δίκην, ἣν ̓ Ηλεῖοι κατέδι- 
χάσαντο αὐτῶν, τητιΐξαιγι, ψίύτγν ΕΠ δὲ (ἔπ διμίοῖγε φογγιοαζ1) 
218 ἰγγοθαφεγαγέ, ὍΘ Ὁ δἰϊουιπι χαϊάθια βουσὶ ρίοσγιμ 88 
Ρίαπο αθβουτνεί. Εἴ. Θομηειά. ἢοχῖο. 

ξ8) Τπιεγα τ εἰϊαπι γχρττώ7γν. Ζεῖθο φιοα τῇδ εἶτι8. ἸαΤ)Σ 

ἴω αὐάϊίο ρτοπονπῖπο γεβεκίρο ἱπεδέ, ργὸ αοέϊνο ροείμιίηι 
φίαεξασ. ΝΟῺ αὐϊάοπι 1, 51. ᾿Επεγράψαντο 8εὰ, υἱὲ 1 Ὀτὶ 
μαρεπΐ, ᾿Εςεγράψαντο ΡΝ ἈΠ πιϑάϊιπι ποίας ἐπϑογὲ- 

ῥεπαΐεγη ἘΡΈΤΕῚ Ἰδοοαῆθ ῬΓΟΠΟΠΊΘΗ Ὠδοοββασῖο δα άπ αγ. 

ϑεα 1, 55. Ἢ κακῶσαι ἡμᾶς, ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσα- 

σϑαι. 1Π, 4ο. Τοῖς μὲν οὖν χαριεῖσϑε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλ- 

λον δικαιώσεσϑε. ΝΙδὶ ἴῃ πος νϑῦθο (αἱ ἴῃ 5172}}} κολά- 

ζειν) Γαϊισ τσὶ τι 6 6111 δον νῖμη Πα ΡΘτΘ ραΐαη)α8. ΥΠ, 5. 

«Αίϑους προπαραβάλλεσϑαι (τχα16 νυἱρο προςπαραβάλλεσϑαι) 
σφίσι. Ὅτ 80 4115 ἀἸοΙ αν τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς ποϑνεύθαι, 

ία, 5 μαθῦ, δα Ὀίοη. αὶ, Ρ- ὃ8. 1ὲι ᾿Ὑπελείπετό ἕχαστος 

ἑαυτῷ δαστώνην αἰχὶὶ Τειηοϑίῃ. ἄθ οσυ. Τὸν κλῆρον ἐν 
σφίσι διηρημένοι βόσκονται Τιαοΐδη. Ὁ. Μ. Υ. έγαμι ΓΥ, 62. 

46 πῖον δουρίαμπι Τὴν εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 
ποιήσασθαι; Ὠδτὰ οἴη} εἰρήνην ποιῆσαι 511 ραςεγγι οοποϊζίαγο, 
εἰρήνην ποιεῖσϑαι ἀιΐοιπι ραςογη, ἔαοεν 6. τβάϊα τι οὕατη ἢΐς 
τειϊποπάππι δγαϊ. 

4η) Οὐοα «ποῖξ πο5 δ σομ αβἰ πα ΘΓ ΒΟΓΌΠΙ ποι - 

εἴν εἰ ποιεῖσϑαι ΟΠπιηΐηο, 4υ8π| βδθρία5 ἀδργμομϊ 

Βαμα, 564 Ρ]ΘΓ Πα 116 πι8]6. ΝΑηι πόλεμον ποιεῖν 1, 28. 
εοἰ δεῖζισπι ὁχοϊίανα (οἵ, 1, 40.) εἰ σπονδὰς ποιεῖν Υ, τῦ. 

7οοεμ8 εἴίοενθ, οοποιϊίαγα, δὰ ϑιατάα Ὀγίπσθη, 480 βεηϑιι 
εἰίαπι ξυνϑήκας ποιεῖν 116} }Πἰσεηάατα ΥΠΙ|Ι, 56. Ῥογτο ἠπ-- 

6068 νϑοὶθ ἀἰδιυπῖαν μάχην ποιεῖν, αἰ π21}1{68 μάχην ποιεῖσϑαι, 
ααγα 1111 δαοίοχοϑ βἰπί, αἱ Ρυρηα ἢαὶ, ΒΘΙ1ΟΙΥ͂, 91. Πα- 

γώνδας βουλόμενος τὴν μάχην μθοβαθια Υ, 89. Δύο ἄνδρες 

προςελϑόντες Ἄγιδι διελεγέσϑην μὴ ποιεῖν μάχην. Ὠεῖπαε νἱκὶ 
ἴῃ οἰν δέ ρυποῖρες γο] οἰΐατα 156 ΡΟραΪιι5, αὶ οομποῖο- 



1090 1. ΠΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΙΌΙ5. 

μ6 πὶ σοηνοοδαὶ οἷ ἰπϑι πη, ὈΘ6η6 Ἰοσαηἴα ἐκκλησίαν πὸι- 

εἶν. Π,.22. Περικλῆς ἐκκλησίαν οὐκ ἐποίει αὐτῶν. ΟἿ ΤΥ, 

118, 120. 1, 139. Ποιήσαντες ἐκηλησίαν οἵ 4ϑηναῖον γνώμας 

σφίσιν αὐτοῖς προὐτίϑεσαν. ὙΙ, γῶ. Συρακόσιον ἐχκελησίαν 

ἐποίουν. ἘλΛ᾿ ΄σαδηαᾳύαδια αἀτιχ Ρ]θι πη, 6 ἐκκλησίαν ποιεῖ, 

Τ1}1068 διι!ἴ6 1} ἐκχλησίαν ποιοῦνται, ἴᾶγτηαι ὙΠ]Ι, χῇ., 110] 
ἀ6 δχϑγοιῖία βθα!ο80 ἀριϊαι, (Ὁ ἀποῖθτι5 προϑυῖαπα ἃδτο- 
Βαΐυνιβ γαῖ, δον} ΘΧΟΙΒΕΤῚ ροΐθϑι. Απα. ΝΠ], οὔ. 
Τη σαογαπηι ΙοσοΥ τα ΟΠ 1}}18 πῸπ πχ αἰζαιαι Ἰηθρου αἴ, ποι- 

εἴν απ ποιεῖσϑαι ἀϊοεγοὶαν. ἴἰὰ αυοὰ Τ]ογά 465. 11, δά. 

τή θα] 5ρβηιῆοαν!:, οὗ ᾿4ϑηναῖοι ταφὼς ἐποιήσαντο, ἁριᾷᾶ 
ῬΙαΐοποηι θη θα. ο. 1. οχίν, αἀἸοϊταν ταφὰς ποιεῖν; πϑτὰ 11-- 

Ἰυα Ῥγόρυῖο δϑὲ 1άθιῃ ιοα ϑάπτειν, Ποὺ 4ποα πο5 “Ἰοἴτπιιδ, 

εἶσ Βοργάδηι85 νογαπδίαϊίοιι, πὰ ἰαπάεπι εκ ἤθη γϑα- 
δαηΐ. Νοῖ δοοαγαῖθ Ἰρίειν δεὶ ΠΠππὶ Ρ] αἰ 18 οσαπι Πδο 

46 τὸ ἀἰδραΐανιι Θοὐ1160. Νϑάα πιασΏορ ΓΘ τὴ ΠΘΘΓΘΌ15 
ἴῃ Ἣν “Πακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι 1, ιάά, 864 χη]- 

ΠῈ5 ΘΧοιϑδιοπ5 ΔΠμ ΥἹΙ, δ. Μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ 

δόρατος εἰώϑεσαν τὰς πομπὰς ([ἴὰ οοαά. ργῸ προπομπὰς) ποι- 
εἶν. ὍΡΙ Ραν. Α. γρ. πέμπειν. Αρμά ϑβοπο]αδίαιι. ἀθπίατιο 

ΤΠιιον (1615 πονεῖν ΓΟ 815 18 τιῦ ποιεῖσϑαν διαί: : Π8Πὶ 
λῃστείαν ἐποίουν μα!ροὶ 1, ὁ. εἰ στρατείαν ἐποίουν 1, 15. 60 

8681, αἀσθηι ΡΟὨΪ β8ουὶρίον 5 τη θά ο ἐὐθα απ. 

99) [Ἄρχεσϑαι ρΡτο ἄρχειν Ἰερί αν 1, ιτάά. Πολέ- 

μου οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεϑα. Οποά οὐ δι1ο-- 

ὨΪ8. σοι πη π.α οἱ ἀαίαμι ν] δία τὰ ἰοοο οοἰθγοαπία ΠΟ 

Οὔδουτο. ΠΙοπ 5115 δοίϊνο πἰϊέαν Ρ. 1566. ᾿“ρξάντων ἐκεί- 
ἘΥΕΡ Ὁ » κω 

γῶν παρασπονδεῖν ἀμύνεσϑαν τοὺς ἄρξαντας. 

ι) Σπένδειν οἱ σπένδεσϑαι ηαπηϊ 1101 ΒΘ ρον 

118 αἰδοθυπδὺ οαπὶ γοᾳ 195 να θοῖθ βου ρίου ποβίθι.. πα 1}- 

14 οἰρηίῆοευ ζέδανο, ποὺ μαοίμηι ἔαθονῦα (αο ροβίθυῖουθ 

5618} 886 δρ πῸ]] λα Ἰἀομθιιηλ βου ρίονθιη δοῦν τὶ 6 5 1856 

ἰθδίατα» Καϊβίεν αϑ 6 νυ 18. τη θ 115 1, 59.) 86πι8] ἰδη 6} 

ν]άθίμν ᾿οο ἀἰβουί μη θη. τι θχῖθ8θ. Νϑηι ᾿Υ̓, 98, ΒουῚ ᾽ν 



Π. ΕῈ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΪᾺΟΥΡΙΠΙ5. ν2 

Σαφῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν, μὴ ἀπιοῦσιν ἐκ τῆς Βοιω- 

τῶν γῆς --- ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκροὺς σπένδουσιν 
ἀναιρεῖσϑαι. ὍΒΙ αὐτι ογαῖο εἰϊᾶτα 1118. 46 οδυϑὶ5 ἀυτὰ 
δἰ, σομ οἶδα ἸΘσθηάαμ σπεύδουσιν, ἀπο γογρτιπι δἰϊᾶπ 
δρθ Χεπορμοηίθιηι οαη ἱπἢΠηϊνο ἱπη σις, ΡΡῸ να!ραΐα 
ἰδτηθη Δ] αδηΐππι ἔδοϊε ἰοσι8 ΠῚ, 24. ᾿Εσπένδοντο ἀναΐ- 
ρεσιν τοῖς νεκροῖς. 

κα) Πμέμγα πιεεῖϊξ ρῥΓῸ ἐμέ 5. αοένὲ ρταθίου εὰ, ααδθ 
ψαΐϊσο ποία 8ππὶ|, ΠΟῚ ᾿μν ΘΙ Δ ἢ}8 4]1ἃ ἴπ ΤΟΥ 146, ὨΪδὶ 

μὰς τεΐεγνὶ ρδοοὶ σικαιώσομαι, (θ᾽ 4110 ΒΌΡΘΓΡΙα8. ἀ]οἴτμ. 

Νοίαπάυχα νεῖὸ νυ πὶ χωρεῖν, σαϊα5 5 Ρ]οχ ΠΌ Δ Πα 118 1 
ἴπ Γἀΐαγο πιεᾶ!! ρομίίαν (οἴ, Βαΐϊίπι. αν. δ. 100. 4. μσί. 8... 

εἰδὶ Του 815 δ]. χωρήσω αἰχὶὶ Απίϊᾳ. Ρ. 1565., 566 τάδ 
ἀκούσω Ῥ. 980., ἀπολαύσω Ρ. 1072., σιωπήσω Ρ. 2171. 8]. 
Ααά. 4.88 ᾿Ἰποπυϊ 18 δ Χοπορ!. Οὐνορ. 1, 4, 16. οἱ γε- 

“λάσω ας. ἢ, Μ. ΧΧΧ, 7.) ρΙεταηαθ ἰασπθη εἰὰ5 ΘΟὨΙροβ δ, 
δοινὶ δαϊαγατϊα σθμθεηΐ, 114 προχωρήσειν εχϑιαὶ ΠΙ, 4. εἰ 

ξυγχωρήσειν 1, 140., ῬγῸ 40οὸ Βυϊπηδητιι8 (1οἱῖ πὰ δὰ 6550 

ξυγχωρήσεσϑαι, αὐοά 4]18 5ἰσηϊβοαϊίοηθ Ἰερίίαν 1, δά, 
Προςχωρήσεσθϑαι Παθ65 Π|Ι, 13, ὙΙΠ, 48., δε4 προςχωρήσειν 
ἩΙ, ὅο. ἀναχωρήσοντες Ὑ11, 52. 

44.) Νιεμίγιβ οἰεπι ργαφσρορίξίομθ ὑπό ϑεῖιδιι ραϑείνο 
ΟἸΠ 68 ΒΟΓΙρΡίΟ. 68 ἰοἰ 168 παἰαηϊαχ, τὸ 6. ποβίγο ἰ]α 56ον-- 

811 ΔΉ ΠΟ 8}.6 5 ΡΟ. ΔΟΘ ΠΘἸ ΠῚ 511. ΟΟΡΠΟΒΟΕΡ 68 πὶ οἱ-- 
Ρἷαϊ, οοῃρεβία ἱπνεηϊθὲ ἴπ πα ἴσο, ἌΆΘΙΝ, ῬΒΠΟΥαΙα15. δα]-- 
ἰϊοπὶ ϑα ιμ ὩΡ ΘΠ 8, 8. ν. ὑπό. 

66) 584 δἰΐδηι ραδϑέριον δὲ πιθείτιγγυ εαϊθιϑ ῬΘΓΡΏΠ-- 
ἰαηξαν, ααδίθ ηῈ8 σα) ρδϑδῖνο ἱπέθγάη αἱ Ποθὶ ρσὸ πιϑάϊο, 
Οὐυοιηδαιποάμμη επΐμ, ἘΡὶ δα θϊθοίμ τι βἰπταὶ οὈϊδοίττα 

ΔΟΈΟΠΙ5 6ϑἴ, πο ὨΡΊ 6116 ΠΟ βϑαυ 1 1 6586 ΨἹΠΙ Πη15, πὲ ἴδ, 

8] 46πὶ ϑρθοίεϊ; αοίϊο, ἀϊβαγίθ βἰρηϊ ποδία, ἀπά τιβιι5 
δου νὶ ρρῸ πηθαΐο οὐἱρίμθπι Φαχῖξ, 1ΐα ΔἸ] δὲ ποητϊδὶ πο ἀ6- 

ϑ᾽ ἀθραι αν. αἱ ατιῖ8 πος νοὶ {Π|π4 ρ88851:18 6866 αἀἰοαΐασ, 18} 
ααΐοπλ τοΐερξ, πξρα ἰρ856. 8. 8}1π|8 6115 τὶ δποίου ἔπεσι, 
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Ουο ἔδεΐπμ δϑῖ, τὸ πιθάϊα πὶ ποὴ ἰαπίπτ 1. αΌΙ θεπ δ τὴ 
ἕου 18. Ῥββῖνο 5112116 511, 866] δἰίαμῃι 4118. ζοιτωδθ, αι- 

8 οατοὶ, δὶ σιάπᾶο 1ἰ6 ΟΡ 81, εχ ρᾶββῖνο χϑοϊρίαῦ 

(αι 1, δ2. ᾿“γορὰν ἔξω τῆς πύλεως ἐπεποίηντο οἱ 11, γ8.. 

Πλαταιῆς παῖδας καὶ γυναῖκας ἐκκεκομισμένον ἦσαν, τιδὶ ρὶ5-- 

ααδπιρενίθοίο 81 αἰθπάππι οναὶ, 8]18 ἴοντμα Ὡθη δε εγαΐ. 

ΕΓ ΥἹ, 56... 10] καταλελυμένους ργῸ καταλελυκότας Ροδι πὶ 
αἸοῖς βομο!αοία. Δα, ὙΠποια. Μ, Ῥ. δο5. 534. ἘΙβομοσ. δα 

ὙΥ611. 1Π,.2. ρ. 62. δι. 1]. 1. Ρ. 665); ἀδηΐααα ᾿πΐον-- 
ἀπ ραββῖνο ργουϑα5 οοάαί. ποιὰ να]ο δα τηἰο! ρθη πα 

Ἰοοιμι 1, 1520. Ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿ἀϑηναίοις ἤδη ἐνηλλάγη- 

σαν, οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥςτε φυλάξασϑαι αὐτούς" τοὺς δὲ τὴν 

μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ; 

ὅτι εἷο. Θυο 1ῃ ἰοοο ΠΙΟΠ Υ81118 ααϊάεμῃ Ρ- 797. ἐνηλλάγη- 

σαν εἴ πατῳκημένους ῬΤῸ δρίάν!]8 ἀἸϊοία 6856 να]ῖ; 564 ροϑῖϊα 

Ῥοϊϊὰ5 βαπί ργῸ ππθ1]|8, φαοά ἴῃ ἐνηλλάγησαν ἀρθνίατη αϑβί, 

ἴῃ κατῳχημένους δυιϊεπι 1π66 ᾿π|6]}Πδὶ Ῥοϊθϑῖ, χαοά ἰδτὰ ἢε-- 

γοσοίιτι Ρκὸ οἰκεῖν ἀἰοῖῖ οἰκεῖσϑαι τὰς νήσους, 4υδ8ὶ οἰκεῖσθαι 

811 ἀεροῃ 8. 
ββ) 1κ πιρατῖ8 ξωξιέγιωγι ἐεπιρτι8 σοηδίαξ πογ ΓαΤῸ ρα8-- 

δἰνατπ, δἰ στ [Ποαΐϊονειγι Πναΐογο. αι. Ρ. 690, Βυΐίπι. 

ζ, τοῦ, 5. Εἰ ΤΠυογάϊ46. δχθηῖρία αυδεάαπι Δα βου! ρϑὶὲ 

. ὍὭμπξ. «411, ὃγ. ΕΕΙ ὙΠ, 25. Νὸϑβ νεῦοὸ δὐάιπημὸ ἀδικήσομαι 

Τ' “ο7: ἢ, 

ΠΝ 
χέυ" ἤμ 47 

Ψ, 56. ΕΕ ὟἹ, ὃγ., βλάψομαι ΥἹ, 64. (αᾳυοά 5080]. Ταΐοτ- 

ῥτϑῖ. βλαβήσυμαι. οἵ, 1, 81.), ἐάσομαι 1, 1τ42., ἐλασσώσομαι 

ΨΗ, “5., ξημιώσομαι {Π, 40., οἰκήσομαι ὙΠ, 6»., πολεμή- 
σομαν 1, 68, ΠΙ, 45., προςάξομαι ΙΥ͂, τοδ.» στερήσομαι {Π|. 

3... ταράξομαν ὙΠ, ὅ6.,, τηρήσομαι Κ΄, .ὅ0.. τρέίψομαν ΥἹ, 

χϑ, ϑεὰά πρατήσεσϑαι 1Υ̓́, 9. ορίϊμαὶ ΌΧΙ] παπίανὶ ἀρ Θμν 1 

ερατηϑήσεσϑαι. 

(αν. 
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ὕᾶρ. ΧΥΤ. 4) ς ἘΠΙρβὶ δὲ Ῥ]βοπαβιθο, ἐξεπὶ Ῥοερ γαβὶ 

εἰ γειθοβίταῖθ, ϑαθιϊο  αΓΥ ΠΟΠΏ111ὰ 6 Ηδρτδθο- 

σαπι ἸΙηριιδθ ᾿τηϊτδίζοτθ, 4ιδπὶ ἰπ ΤΒυογάϊάδ ἀ6- 

Ῥτεβεμάϊβ86 διθὶ νἱβι ϑιιπὶ ΠΟΠΏΒΠΙ, 

Ἠδεο 46 σευ θογατη σοπουρι8 ἀἸοία δαμπΐο, δἰαπθ ἴα 
ΔΡ δον πηι18 αὐ βίο ποι (6 οὐ αἰ!οπἶβ. ρα Γ ΠῚ] ΘαΡ αΠΙα 116 

σοπϑυαμα δὲ δἰ θυ ον τ ΡῬουτηπέϑιϊοημθ. [Ι4πὶ γ ΓΟ 8.}-- 
Ἰοϊεπα 8 ἰοσυ5 416. εἸ]Πρ81 δὲ ῥ᾽ βοηβϑυπο, 4τ| βῈῚ ΟἴΠ ΠΕ ΠῚ 
ππρααπι γϑθοδίη 16 188 τη Ραίθί,, Εἰθη τη 8ὶ δἰ φαϊο- 
4αδπι ρευβιϑάδια ΠΟ 5. ροίδβϑὲ, δοοαγαίθ 1 ΟΠ ΡῚ15 561-- 
νυ Ἐπαυογάϊάειι ἱπάοϊειι. ατάθοαθ ᾿ἰηρηᾶθ, Παᾶθο Ρει- 

βϑιιδδῖο ρυοεθαϊς πιεοθβ8θ δϑὲ χ πᾶ σοηςοιαρ] δ ΟΠ 6 τ15815 

ΘΙ ΠΠρ8θὸ5 αἰᾳπα ρἰεοπαβαι θρθα πο βϑουρίογοιας Οϑα 

Ῥγαν δ 8. δ π|6 10 5158] 1 1 ΠἢΔ 6856 πὶ οἷ ἰπ 6 ΟΠ] 65 σΟΠ- 

ἴοι, οἱ 1ηἴνα ἀδθοίατναιι 511, οἱ νόοσαρηϊα ΠΡΘη ο 8ὰρ- 

ΡΙθμάα τοϊϊαιι θα. εὐ ὁμαΐθ8 βαρεῖς ἀΠΙρθηΐον θοιϊ- 
1586. ΟΥ Βα] οχ8. 

α) ΕἸΙΣΡ6 15. 

Δίχαὶ δἰ]ΠΠρβῖη. δὶ αἴο18. οασὰ Ἠεγιπδπηο ἰβ] δ. ΟΥΠ18-- 
5]ΟΏΘΠι, πὰ Δα 1 δα δεπίθηία6 1ηἰ δον [αἴ8 ΠῚ Ια] ΕΣ 
ἀεεϑὶ, 86 1ἴὰ, αὐ 6Χ σγδημιηδί]οῖβ ᾿ἰθρῚ 8. ἰα πη θη ΟΥ̓Θ ἰ1Ὸ 
Ῥῖὸ ἰπΐοστα παρδϑαΐμν, Ἰάδθοαιιθ ΒΕΟΘΡ 8. 80 68 εἷ εἰγποίῃ-- 

τᾶτα ἀπὸ κοινοῦ (4186 ψοῦθα 6 ργδθοθε θη θι5 ν 6] Β64ῃ 6 η-- 
ἀὰθ8 τϑρϑῖϊ!, δὲ 1ηἴνα, οομϑἰ ἀονα δ ϊαν) εἴ δροϑιορεδίης εἴ 

Ῥδιιοϊβδίταα ἴα Ἔ ππον ἰδ ομῖθδα ἰἤν θη! 68, 486 ΠΟΙ Α10-- 
ΤΠ 8ΟΡΙΡ ΟΠ ΘΧΘΠΊΡ 18. 58 Ρ1Π188, δ αὰ86 δα απ! -- 

αν ΡῈ} δἰ Πρ], ΠΟΙ 88θρῖυ5 4παῖὰ ἀριιἃ 8|105. 8ουρίο- 
1Ὲ5 ρπα διιπὶ ἀθοθδθ δυϊιηδάνενθδ, Οἱ ἰυάϊοῖο τορα- 

διδπὶ αφυϊάοιι ᾿π ππιθγαβ 6] ]}ρ568 ἃ 5 ο 8.18. οἱ Α}115 1η- 
᾿ἀοτρνθεϊδιι5. οοη!οῖαε αἰ 8 ἰπϊθγάπι 5818. βρθοίοβαθ (ἀξ 

ΟἸἰβ8ῖ0. ρϑιίϊο, ἢ 1, 553.,. 1Ὁ1 νι. ποῖ... δἰᾳὰθ μᾶλλον 
αμὶθ. οοπηραιαίίνημι ὙΙ|1, 49... δὶ νά. ΗΚ, ο]. Ηοτγπι. 

4 Υἱξ. Ρ. 8 ά. 54:3 ᾿ΐοπι σοπιαποίϊομία ὅτι, 46. ᾳὰὰ νἱ46 
Τλιογά, 1. Ν 
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5 Οταίίομε γαυἰαί8): 5βεἃ δᾶ5 Ομ μῈ5 τὶ στο αἰθπιαβ., που 
ῬΟΘΘΆΠ 8 τὰ δηπηθτη ᾿μἀπσοογα: οὐ] μα θθξ, Θχασαϊποὶ δὰ 5 

1086. ΟῬ6 Τηθιοῖς αὐ βοβοὶα τὰ δὶ. ΠῈΚ. ΝἈι 1108. γε- 

τὰβ δυΐοιπ 61 11ρ568., 4πῶ46 ΠΟΥ ἀΙα15 Ῥγοργίδθ δα ᾿βιϊημοι:-- 

ἴὰν, ἰπνθηϊπιαβ. ἰδία. 188: 6] Πρ8ῖη. ποι 8. τόπος ἴπ 

νοι θὶβ ἐς τὸν κατὰ τὸ ᾿Ολυμπίειον ἍΙ, 65., απαθ ἔϑπιθα 

οαπι ὨΚΕαΤΟ ψεγοπιαν αἱ σοηπίπα δἰ (νι. 101 ποὶ.}; 

ἴθ ΠΟΠΊΪ18 ἀγροί 1π νν. “Οπόσα ἢ χωρία ἢ ὁμόρους ᾽“4κ- 

φιλόχων ἔχουσι, ἴῃ ααϊθα5 ὁμήρους δου θεά αν 6556. 511.-- 

ΒΡ ΊΟΘ Ι 8011 (υ18, χιοἱ.). Ταηὶ ΟἸΠοΙ]Ιοσεχ Ἰοσαχ ΤΥ, 

θῦ. Ὥ ὺ ξύμπαν τε δὴ χρῦμεν ̓  πευϑόμενον μὲν ἐμοὶ, πόλιν 

ἕξοντες ὃ ἕκαστος ἐλευϑέραν, ἀφ᾽ ἧς, αὐτοκράτορες ὄντες, τὸν 

εὖ καὶ κακῶς δρῶντα ἐξ ἴσου ἀρετῇ ἀμυνούμεϑα" ἣν δὲ ἀπι- 

στήσαντες ἄλλοις ὑπακούσωμεν, οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί τινα, 

ἀλλὰ, καὶ ἄγαν εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς ἐχϑίστοις, διά- 

φυροι δὲ οἷς οὐ χηὴ, κατ ἀνάγκην γιγνοίμεθαᾶ. ϑοβμο !αςία8: 

Οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί τινα] λείπειν τὸ, ὁ ἀγὼν ἡμῖν ἔσται. 

Ἐϊομΐα ΤΗθποΥν ἀ1465 πος οἱ σϑυραπι μάχεσθαι αἰᾳαθ 5ἰ- 

γα ἰοῖῖδ5. ΟΠ ρτδεροβιίίοπα περέ οοπίπηπκι, αἱ Πς, 

ὉΔῚ πτοχ βαααϊίαν, διάφορον γιγνόμεϑα, Βα πε 6 εἰαδτι8. 6556 

νἱἀδαίαυ. Ηδμπδηη 5 ἰαηθ Ῥοΐϊ5 λύγος ἔσται Βα ΡΡ]ΘΏ-- 

ἄστα νοὶ εἴΐαμι περὶ τό (6 Χ γίγνεσθαι περί τι, οὐομραγὶ 
αἴΐψιια τε) 5ουθθπάμηι ραϊδί. ΑἸαπο τη 51Π2}}18 ἰοοι5 
1Π, 45. ᾿α“δοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη (ἢ τύχη) καὶ 

ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον 
τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρ- 

χῆς᾽ πηυαπαπαῖι 101 ἴδοιτιι8 ἀπὸ κοινοῦ τορδίαβ κινδυ- 
νευοῦυσι. 

Ῥεγιϊπεῖ ππο οἰίαια δι ρργεδϑῖο αὐ οιὶ, ἀπάτη Ἰηῖον- 
ἄσπι 101 ἀδργεπεηαβ. ὍὈῚ ΟΧ συ 800} ΒΕ ΟἢΪ5. δία 6 

εἰΐαγα «Πογαμι Υὐαδοογιπὶ βουιρίοσαμθι σοηϑιιθει πα Π|6 ΠῸΠ 
ἐχβρθοίοιαν, ϑεᾶ ἐσ [ῖ8 Ἰοοἱβ πόμμ}}} χπ8]}6 1π|6] 16 οἱ] 

διιηῖ: ἴῃ 41115 αταθοθ ἀν ]οα]ι οἱ αἀάθυθ δὲ ομηοσα 

Ἰσοῖ: ἀθηίαιθ οοσίίεβ, 4πϑπι ἴαοι!θ αὶ Πρταν 15. 1ῃ Π18 τηϊ-- 
ἡ πεῖβ χοὰς ρϑοςανὶ ροϊαδυῖῖ. ΤΙ οοὶ ἀπῆθμι ἰρϑὶ Ὠϊ βδιηϊΐ, 



Π. ΠΣ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΌΤΌΙ5, τοῦ 

Ῥείπηαση τπιἰδὶ 5 θο δα να αἰ δοῦν ρυδθηηίδου τι ἀτεϊοα.- 
παι Παροῖ, ἰδ δπΐθ αὐἰἰεοιντιπν ἈΠ ΖπιοΙδ5. ΠΘὴ γϑρϑίιας 

νἱθδίυν., ααεπιδαιηοαάιπι Ῥοδίας πστα αναεοα, ὙΠ], 

16. Ὡς ξώρα τὰς ναὺς πολλὰς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου. 866 ἰδὶ 

πολλάς δα ξώρα τεϊεγεπά αι, ὡς ξώρα πολλὰς (οὔσας) τὰς 
ναῦς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου. ἴϊὰ εἰΐαηῃ ὙΠ, 6. “Οϑεν καὶ τοῦ- 

γομὰα “Δακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν ἔσχεν, ἱ. δ. τοὔνομα ἔσχεν 

“Ἱακωνικὸν (ὄνομα). (οπρανα τπούο ( δ] Ἰοαπὶ [ἰπσηϑηι 
(4 ὦ ἰθ5. οἰδνοις ΤΟμ 9.65} οἷ 5ἰγη}ἶα. αἀτιὰθ Ὧο5 τηοηπῖ.- 
τὴὰ8 δα Τμιεΐδη. Ὠΐα]. Πεον, ὙΠΠ., δὲ ἀτιδ8 Ῥᾶιϊο ροβϑὲ 

8 δυϊϊοι]ο ροβϑὶ ργοποτηῖπα ἀδηγοπβεγαὶ ἃ ΟΏ})1550 ἀϊοθη-- 

ἴᾳγ. Μαρὶθ. ταϊγα, βιοαθὶ δα! δον τα. ῬΤΘ 5 θοΐδη.- 
{ἶνο Ροϑίλαπι ΘΠ Ιο]ο οατεὶ, ΤΥ, 51, ᾿Εν ταύτῃ μὲν τῇ 

πρώτῃ φυλακῇ, ὡς τριάκοντω ἦσαν ὁπλῖται, μέσον δὲ καὶ ὅμα. 
λώτατόν τε καὶ περὶ τὸ ὕδωρ οἵ πλεῖστοι αὐτῶν καὶ ᾿Εἰπιτώ. 

δὰς ὁ ἄρχων εἶχε. Βίπη} 1018. ἴῃ Ἰοςὶβ 11, 81. οἱ ΤΥ, οϑ., 

πὶ δαἸ τον 8. αὐ τσα] πὶ αἰ παπὶ, σοι 668 ΘΟ. ῬΡΟΒΟΥ . 
Απίο δεξιὸν κέρας ἀδε5ι Ὑ1, 67γ. ὈΊνΟΥ9Ὶ σΘΠΘΡ19 δα ηἰ νουθὰ 

1, το. «“Πακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειφϑείη 

δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ὧν οἶμαι 

ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελϑόντος πολλοῦ χρύνου τοῖς ἔπειτα 

πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι" καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε 

τὰς δύο [μοίρας] νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται" ὅμως 

δὲ, οὔτε ξυνοιπισϑείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς 

πολυτελέσι χρησαμένης, --- φαίνονέ ἂν ὑποδεεστέρα. 90] 816- 

Ῥθᾶπο ξυνοικισϑείσης τῆς πόλεως 58οΥ ει αι νἱ εραΐαν, 

οἵ. ποῖ, Βυγϑὰς ὙΠΠ, 67. σοάϊοος στι δὲ ἱερὸν Ποσειδῶ- 
νος ἔξω πόλεως, 56 εὐϊομδ8. αὐ οι πα πὶ αὐ πη. τ» 98. 

᾿Επειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην. Ληΐοα πουιθη ραίνὶς 
Ι1,.24. Οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο ὥαλιος ᾿Ερατοχλείδου. δὶς Εἰ, 6γ. 

ἴῃ ψ ΟΡ 8. Παρατυχύντες δὲ ᾿4ϑηναίων πρέσβεις “έαχρχγος ὃ 
Καλλιμάχου καὶ ᾿Δμεινιάδης ὁ Φιλήμονος ορίϊπιΐ σσα ἴδ65 δῃ-- 
τοι! ατ ὃ 5. οὐαί ἐτπηϊ. (ὐδτιϑα ΟῚ 1581 ΟΠ ͵8. τπδη! [εϑία ΠΥ, 

119... ΠὈῚ το ποπιΐηα Ῥτορτία ἀδίπμοθρϑ. ροϑίία. δαπῆ, αἴ 

ΔΙ ΕΟΌ] 8. ἰ01168. ῬΘΡΈΠΕ 5 αὰτθ5 ἰπϑάογοῖ, [π΄ θοἰο 19 '᾿ΓμΠ.- 

ΝΣ 



χοῦ :. ΡΝ ΕΠ ΟΟ ΟΝ ΤῊ ΟΥΘΙ15, 

οΥ̓ἀΙἀ15. Ἰοοὶβ. ἀΡ ΕΣ οΆ 118 ἀπῖ6 ὩΟΠΊΘῚ ρα γ]5 δἥΠάϊξιι5. 165 1- 

ἰὰτ. ϊθραίαγαμι. εἰθ π8ὰ οἷπβ ᾽πὶ [118 [ὈΓ ΠῚ 118. που} ]α 

ΘοΠθδίενα5 δὰ ΤιαταΡ. Βο58. Ρ. 807. εἴ Ηεσγιῃ. δα ΥὙἹ]ἱρ. ρ. 
γοι., 8564. 114, υὕὐ τὸπὶ πομάπηα ἀπ δἰϊομῖ 5 ΠΡ ουαθ8. 
νι ἀδαπίαν, Οπι ταν οἰΐαμι ἃ ΤΉποΥ ἀἰ46 δα ΠΟΥ 8 861- 
τιουἶδ ΘΣΘΠΊΡΙ τα. βθοιῖο αὐτο] 8. δηῖα ϑαρϑιαηενα ῥτο-- 

ποι Ϊθ8 ἀδιπουδίγαιϊν5 δὲ οὐ οὗτος ἱπδίσποία,, ΠΟῊ 80- 

Ἰασα ὉΔῚ δα δἰ νασα. δα ρνεαθαϊοαίμπη ργοχίπηο ρον πεῖ, 

εἰ ἼΟ85 ῬΤΟΠΟΒΊΘΙ, 1 ΘαΪΣῸ ΡΟΏΠΙΠπη8, αταθοὶ δαΐθιῃ οἱ 
Τ,αἰϊηὶ δου ρδιθηίινο ἀοοοτῃπηοάεηϊ (1, 55. Αἰτία αὕτη πρώ- 
τη ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους: 

411ὰ ἐχϑιηρία 46 Δεϑίάοναὶ, ἱπνθηϊεὶ 1, χ. 2. δ0. 1τ46. 
11,.9. 5:1. 41.) δὰϊ 1 βθῃἰθη 118 οσοηϊτδοί 5, 4ὰε6 δα 68η- 

ἄδηλ ΠΟΣΊΠΒΠῚ ΕΥρΠθοιΝ Ροβϑαπὶ (1, οὗ. Πρώτη τὸ αὕτη 

πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ γμαϑεστηκὸς ἐδουλώϑη,, 1. 6. αὕτη ἐγέ- 

νετο πρώτη πόλις ἢ ἐδουλώϑη, οἱ Π, 91, Πόλεις ἑκάτεροι 

τύςδ᾽ ἔχοντες ξυμμάχους ἐς τὸν πόλεμον καϑίσταντο), 5εἀ 

δἰἴϊδην ἴπ 56 η8 ἀοιηομδίγαιϊνο (δὶ ΓἈΠῚΠατῖθ βοῦπῖο ζ 
Ῥάᾶτγϑρορ. δύ άϊι, φαὺ ἴῃ ογαϊϊοηἶθὰ5. ον αὶ ΤΉ ον 1468), 

ΡΙασααπ6 ααϊάδηη οαπὶ ΠΟμι ἢ 18 ΡΙΌΡΡΙ5 (1, ὅγ. Κερ- 

κυραίων τῶνδε οὐ μύνον περὶ τοῦ δέξασϑων σφᾶς τὸν λόγον 

ποιησαμένων : Δ. ο. 45. 55. ΡΙαῖ. ΑΡΟ]. ὅ0ον. 22. ἴμ80.Ψ 
Ὁϊ4]. ῬδοΥ.), 8864 εἰΐαπι δῖπθ 15 (Π], ᾽γά. ᾿Επὶ γῆν τήνδε 

ἤλϑομεν, δὶ (Ἰ. τὴν γῆν). Ὑεγαμι ΤΥ, γά. ἤῃ. ροβὶ αὖ- 

τη αὐ ἰουϊυθ δχοι 1886 νἹἀθίαν, Οἵ, οαπ 8 Ἀοϊβ!β. Οοη- 

1θοῖϊ. ἴῃ Δυϊβιίορ. 1. ῥ. 178. Οὕππι ἀπὸ ποπιίηα ἀἰδίατ-- 
συηίαν οἱ ορροπαηίαρ, να] δά αἰ νθυβαπι βθηι8 μου ἰπθηΐ, 
δυο] 8 ῬΌρυΙΘ τερεϊεμ 8 θϑῖ, αὐ Πὲ οἰΐανα ἴῃ Ἰησαδ 
νογηδοῦΐα οἱ Οδ111οὰ ἀραιὰ αἰ ροη ον θθ. βουϊρίοσθα, Ν1- 
Ἰ]Ποπιηα8 ΤΠ που α1468 βουίροῖὶ Ὗ, γ5. Τούς τε πρεσβυτέ-. 
φους καὶ νεωτέρους, (864 Π,, 15. ἀπό τε τῶν πρεσβυτάτων 
καὶ τῶν νεωτάτων, απδηαθαια οἰΐαπι 101 1ερ. Ομ. γι ἰοα-- 
Τ1αᾳ1} Υ11, τά. Τά τε ὄντα καὶ ἀπαναλισκόμενα, α΄ οἰϊατῃ 

ΙΥ͂, 9. ἴῃ νν, Τοὺς πολλοὺς τῶν τε ἀόπλων καὶ ὡπλισμένων 
ἨΟμ δϑὶ οαν οὔτ ἅτ. τῶν τερείδπη8, εἰ 1, τά». ἰπ νυν. “Ἢ τε 
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μεγίστη καὶ ἡ ἐλαχίστη δικαίωσις Αἰζδι' ατιἰοα 5. οαπὶ ορὶϊ- 
1118 ΕΠ ΌΓῚ5 ροΐθδὲ θη], ὙΠΠ, γ. Αἴ τε τῶν Κορινϑίων νῆες 

καὶ ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ “ευκαδίων. ΥΙΠ, 16. Ὃ πεζὸς καὶ 
ὁ Κλαζομενίων καὶ ᾿Ερυϑραίων. 1, δέ. Τά τε ναυάγια καὶ 
νεκροὺς ἀνείλοντο, τ] ἰδπιθι τούς οἱ δδάδίαν, 5πδαοὲ ἰο- 
οἴ8.) ὯΒ1 δαύθηι σϑῦθὰ δ απο τούς γθροϊαπέαν, ὙΠ, 72. 

β  ῬΙ 6 ΟΣ" δ8π ἃ 8. 

ἘΠῚ Ρ5: ορροβίξιι8 ρἱθομαϑγιδ, 5. 4ὶ δα οίΐοπθ δοη- 
ἐϊποίαν γΟΟΑθ}} ΡΓΟΓβ15 ἈΡα Πα δἰ 15, 1 δὲ, ΡΊαπα ὨΠῚ 
5 σὩΙ Ποη 15,“ 6 (Ηθειη) ἃ ΤΠαογα 46, Ὀγθν δι }5. ἀμηδηΐθ, 

ΐ ἰδ πὶ ΒΌΡΓΑ ΟἸΧΙΜη118, Ρ͵Δ 6 ΔΡΠΟΥΤΌΓΘ Δ ΙΤΟΤΙ ᾿ς πὰ 

εἰ ἰδιηθ ΠΟ 1ΠΙΓΕΘΠΘΠ5 δϑὲ ἀρὰ ὄπ. Νϑηη {εγδ 
οὔγηΐα ῬΙ ΟΠ ΒΟΥ ΠῚ σΘΠΘΤΩ, α86 6 ἴδῃ 18 }} ΒΕΣΊΏΟΙ δ 

γεοθροσαμξ 411] βου ρίοσεβ γϑθοῖ, εἰϊδι 1116 ἀδαγρδῖ. 
Ουοά μϑι]ο μ᾽ θπῖα8 ἀθμποηϑίγαυα Ῥ᾽δοθῖ, αὐ ΥἹΓῚ ἀοοίὶ 

ἰδηάθηι ἀδδίπαμὶ Ὀγευ)οαιιοπίϊδι ΤΟΥ ἀ1415 1 115 τ 5 
4ΌΔΟΡΟΤΟ. ἴῃ 4Ό]Ρι8 ΠΟῸῚ ᾿πο6ϑῖ,), δἰααθ τ ]108 ἰοοοδ5 161-- 

μπθγιτο ὙἹΠ δαϑρθοΐοσ πάροσε. ΑΡυπάδηξ δαΐομι ἰμμ1 ἰπ- 

ἴσστα γψοοα θη] ὑπ} ΘΟ γα ῬΔΥ5 ἘΟΡΤ, 

Δ8) ῬΙΘΟπδβτητ8 ἐπιθστόστση ν ΟΟαΡΌΪΤΟΥ πη, 

15 ΘΟΥΠΙΪΙΡ ΡΟ 59 ἴῃ σΟ ΘΔ ΡῈ}18 ἐκ παραλλήλου 
ΡΟ51118 δἴᾳμθ οπιηΐηο εαπάθιῃ ποίϊϊοπδηι 18 ΘΧΡΥΪ 6 Ὠ τ] - 
Ῥυ8, Οὐυδε ηὐϊάθιηι αὐ ραν οι ]αβ γθρϑι ἢ οπθμι., ἰθπηρὰ5 

αἴααθ Ἰοοθμι 8] σα ποδηΐε5 ταδχίτηο ρου πθηΐ, 4185 4 611- 

αὐπιοάπηη 41} δου ρίονοβ αναθοὶ 1 ΓΗ ΠΟΥ 4468. ἐκ παραλ- 
λήλου ροῃΐξ πο γᾶγτο, Πάλιν ἐπαναχωρεῖν 1, 65. οἵ, ΠΥ, 47.» 

ἀναλαμβάνειν πᾶλιν ΤΥ, γ5. Εὐθὺς κατὰ τύόχος ὙΙ, τοι.; 
τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 1, δδ, ΠΠ, ϑά., ἔπειτα ὕστε- 

ρον ΠΠ, 9. Ὗ, θι. (ἔτειτα μετὰ τοῦτο Ρ]αϊ. ἘΜΙΒΥΡΆΣ. 1.) 
μετὰ τὴν μάχην ὕστερον {Π|, 58., πρὸ τῶν Τρωϊκῶν πρύτερον 
1, ὅ., προκατηγορίας προγεγενημένης Π|Ι,΄ δ5,, προπέμπειν 

πρότερον ἴ, 29., προγράφειν πρῶτον ἱ, 55... Ὧ01 νι. ΘίΕρ}. 
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αὐ Αβρτνοδοῖ. δά Ὗ, 24, εὐ τὸ δὰ Χθμορῇ. Ογνορ. ΠῚ, , 
19. Πα οἰϊαιη δ|1ὰ δάνεγθῖα δὲ Θομ ΠΟ 0168. ἈΘΌΡΡδτι-- 

τὰς Τὰάχ ἂν ἴσως ΝΊ, γὃ. μέντοι ὅμως (νεγεμγέαπιθη) 
ΨΗΙ, 66. 866 οἤδιηιϑίοι! εδὲ καϑόσον εἰ Ἱ, 88,, ουἱ ποι 
Ὀ͵άμθ δἰμι116. καϑότι εἰ Ὗ, γθ. Ἐδχ ΡῬυδεροβιοῃθη8 ππο 

Ῥουτποὲ δοϊμη ὠπὸ βοῆς ἕνεκα ΜΗ], 95. ἃ πη} 8. ἰδία 

οὐημποιπδγαίατη (ντὰ. ὙΥγιϊοηῦ. ἘΠῚ], ἰδίουν, Ρ. 44. εἰ 

Ρ. 450.) εἰ ἐς Ριϑοῆχηπ ΠΠ16115 ΡΥΓΟΠΟΠΒΊΘΗ τίς ἰ8ηὶ δ-- 

ἀϊταμα Βα Ρθη θ5, ἐς διακοσίους τινὰς ἀπέρτεινε Ὑ1Ὶ, 21. 
(Ῥοοίγευμαπη σοι ραγΑΡ μοϊοβὶ σππλ σχεδὸν περὶ ἐνενήκον- 

τα Χοπορῇ. Ηἰδι. συν. ὙἹ, 2, 8ὅ.. πϑᾷὰθ ταί ΘΠ ενε 

ἔνιοί τυῦες ῬΙαίδτοΙν, δ μλοϑίῃ. ο. 4... εὖ φποά 1ηἴνα 6 ἼἼ]ιὰ- 
ΟΥ146. ρνοΐεγείαν τινὲς οὐ πολλοί.) Ὑογμμ οἰΐδπὶ ἴῃ πο- 
ΤΩΪΏΡ τι δα ἀθηὶ ποίίο 1ἰθγαίαν. 1, 158, ΤΗΝ δίοοΙ85 ρυδε- 

αἰσαίαν [μῖβθθ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου 

ἄριστος εἰκαστής. 11, 90. Ῥοϊορομμηοδιὶ νἹάθηΐ Δάν ευϑα 108 

κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως παραπλέοντας. 1. 68. ΡΙαίαεας 18Γ-- 
τη, ΘΥ̓ΘΡ886 6886 ἐς ἔδαφος ἐκ τῶν ϑεμελίων. ϑεα Ἰοσἢ8 

Υ, 82. ᾿Ελϑόντων πρέσβεων ἀπό τε τῶν ἐν τῇ πόλει ἀγγέ- 

λῶν καὶ τῶν ἔξω ᾿Δργείων ποὴ ρμοϊεδὶ σθηῃῖη8. ΠΑΒΟΥΪ. 
ΔΊα εχ οοπἤαδίοπο ἀπαυιη ἸοΘα Ἰοη πη ΘΧΡ᾽ σα ἃ 5πηΐ, 

Γ σεῦΡὰ ΠΠ1, 6. Τὰς ἐς τὴν ῆιτυλήνην «δύο Καὶ τεσσαρά- 

κοντὰ ναῦς ἀπέστειλαν ἔχοντα ᾿Δλκίδαν, ἐδ 45. νἱα, ποΐ, 

τὰ δἰίαμι ὅτε δηΐθ ραγιοϊρίαπι, ΠΥ, ὅ7. Γνοὺς ὃ Κλίων 

καὶ ὁ Δημοσϑένης ὅτι διαφϑαρησομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφε- 

τέρας “στρατιᾶς: ΟΕ, Χεπορλ. Ογτγ. ΤΙ, ὅ, ὅ. Ὑν: 2, 44. 

ἔκ, 1). Τὴ. ὙΠ. οἱ Ἠοϊπάον. δα Ῥ]αὶ. Θουρ. Ρ. 116. Πίδπι 

ψασμ ἢ μΡοβὲ σοπιραγαι ναι δηΐε ΘΟ ομϊνασι γοθαμααδξ, 

ΟἸ 5. ἐδ ηιον ἸΟσα μα 885, ΠαΒΠΠΌΔ ΒοῚ 86. ΘΧΕΠΊΡ]} 8 

88 18 ΘΟ ΠΡ] ἃ Κοσδμηῖο δα ατόρον, (ον. ρΡ. 89. ἀἰᾷαθ 

ῬΙΗΥΊΡῈ 5. 4115 νἱνῖ8 ἀοοι5, 4ὸ5 ἰαπιάαν! συμ. δ ὙἹσ. 
Ρ- γὅγ., 6 ΤΒΟοΥ ἀἴ46 ρενϑρίσαα Ἔχ θμηρ]8 ΑἸΓουυῚ ποη Ρο5- 

ϑιυηΐ, 4αιγη Ἰοσι5 ΠΠ, 1χ5. ἀπθάϊι5 αἰσιιθ 411 ὙΠ], σ:7. εἵ 
ἍΙΠΠ, 5. χιᾶ]68 1 το] ι οἰηί, 6 ὥςτε απ τῆ πη} ν πη 

Ῥοβίίο βοβῖ νϑῦβθα, ηἴιὰδ αὐΐαθ. οαπὶ 5010 ἽΠΠΩ νῸ πππ-- 
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σαμίαν, ἀϊοίπση βαργα σαρ. ΧΙ, ἀὰ, δὃδι. Ομ πὰ 5. 88-- 
ἴδῃ καέ εἰ ἄν 14 τδρϑίια, τὶ 1 ψΈΓ μα Ο]0. ΒΘΡΙΠΟΠΘ. 861η6] 

ἰαπία πὶ ΓΘ Ῥοβϑιπῖ: αποά πθὶ ἢὲ, οἱ ποίΐππι εϑὲ, δὲ ἂὉ 

εο; 4 6 Τμπυογάϊαθ σχθηρ]ὰ ἀοϑιθγαῖ, οχ Γ]1ο6. οο- 
Θηοβοὶ ροίους, Ιθηι να]οὶ ἀε μή οἱ οὔ, 5βἴοιθὶ τεδυαπμάδιθ 

υἶδα βιιηξ. 6 αὐτός διιίοιη οαρ. Χ. 5} Παΐϊνο Ἔχροβίζαμι. 
ΝΘαπ6 ΘΟΥ ΠΟ ΠΟΓΘΠ115 ν οι Ϊα ροδὲ ρϑυ θη θϑίη ψ 6] οὉ 

Ῥεγβρί οα αἴ θην ψν 6] Δ] 8} οαι188 ΠῈ ὙΠΟ ΟΣ] Ροὐϊ8 δι 

σταυιχααἐϊοσι γορεια, ἀπαπαθπδη) πᾷθο. 60, 4ποα πομ 

Ῥίαπθ οδάάβιυι νοὶ ἰὈνὰ γϑροία οδὲ. Ἰἐθυίαπι ΟΡ δοῦν - 

ἰαῖθμ απαιαμα οἴποιαπξ: τ} 1 ἸΟ00 5606 τη816᾽ 1ηἰ6]]θοίο 
Υ,,.25... Οἱ «Δακεδαιμόνιον πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ξυμμαχίαν 

ἐποιήσαντο, νομίζοντες, ἥκιστα ἂν σφίσι τούς τε ᾿Δργείους, 

ἐπιιδὴ οὐκ ἤϑελον --- ἐπισπένδεσϑαι, νομίσαντες αὐτοὺς 

ἄνευ ᾿4ϑηναίων οὐ δεινοὺς εἶναι, καί οἷο. : αἴχαθ 6 ραγίίοιι-- 
"9 οὖν ὙΠ, 56. 58115 τγο Ῥοβιίαηι, αποιδαπηοάαμ [ἀδι 

5616} 1Ὗ, χοά. οἰΐϑηι ἴῃ μὲν οὖν νἱἀοίαν 8 ΡΟΥΘ ΠΌΤ 

4555. ϑ6ἀ ἀγέϊοιζμγ τοι ἸΙοεῦ ρσδοίθυ "δ, 41 1 ]0018. ΠΟ 

ἴα ραιοὶβ Ἱ μα ου ἐἰ 1 Ομ τ 6118 ἔιι1566 ν᾽ ἀείαν. Οοριίδη- 
“παῖ ἰδ! θη., 6Χ [118 [0618 ᾽ν 68 οἰΐατα ἰαἰθὴη δἀμπηλιθνα 
ΘΧΈΠΙοαἰομθ.., 6Χ 48 δυιοαϊα8. θομ6 ροίαβϑὲ βογραιΐ, 
αἴααα Οτδεοὶβ οἱ ΟΟΟν πη 8. ΠΟῚ ΟΥ̓ ἶ θ 115 1π ΓΈΡ 5 ἀοαπιᾶ- 
161 6886 δΔΥ(ἸΟῸΪΙ τιϑθ τ. [Δα π6 ΠΟ ὨΔΟΡΟ ΙΏλ115 1. σ ΕΡθ18 

Ι, τ43. Καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν 
τε οὑτοῦ φεύγειν, καὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων 

᾿ ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίξεσϑαι, 
ἴῃ 4] 8 ἀαομΐδηι 46 68 8Ρ6 δσιίυν, 4πδπὶ αἰϊογερδηΐ Ρα- 

Ἰορομηα81}, τισι 5 δα ἐλπίδος τοοῖθ δα] ροίι]856 νἱἀ8- 

ἰῃ1, δἰψιθ δἰΐδιν ἃ ΨΥ ΠΘΘΏ]Ὸ 1ηἰθυρυ οί ἰδοοῦρῖο ἀϑαγρᾶ- 
,ἰπ8 68ὶ. ἢ, 81. Καὶ οἵ μὲν “Ελληνες τεταγμένοι τε προζήεσαν, 
καὶ διὰ φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν ἐπιτηδείῳ " 

οἵ δὲ Χόονες. σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες, κοὼ ἀξιούμενον ὑπὸ 

τῶν ἐγείνῃ ἠπειρωτῶν μαχιμώτατοι εἶναι, οὔτ᾽ ἐπέσχον. τὸ στρα- 

τύπεδον καταλαβεῖν. 808:0].: Τὸ τό περιττὸν κεῖται. Ῥαία- 

ΤῈ8 βϑύςη οαβίνα, 486 ΟΥδθοὶ ροβαθγδηΐ, 85} ΠΟΔΡῚ 9 Π]οῚ 
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Εχ νου ἷβ, αυκ8 ἰπἴνα δεαππίαν, Τῶν δὲ “Βλληνικῶν στρατο- 
᾿πέδων οὐδέτερον ἤσϑετο τῆς μάχης, διὰ τὸ πολὺ προελϑεῖν αὐὖ- 

τοὺς, καὶ στρατύπεδον οἰηϑῆναν καταληψομένους ἐπείγεσθαι, 

Ῥαϊενθὶ, ομΐααθ ἐγαηὶ ἜΧΟΥ 5. ραυϊἠα 8π8 οαδῖγα ἀ6- 

βϑυϊπαία ἔμπι856. δε πᾶθὸ ἴρβα ποίϊο, σμα οαϑέγα, Θαϑέγα, 
{ιίῶθ ἰοοαν 6 Τιιϑ5ῖ ογαηξ, ἴουϊαϑοῖὶβ αὐτίοιϊο. ᾿ππϊ αν. Ἐδ- 

ἀδμιαῖιθ τποο 1ῃ16]}101 ροβϑαπΐ νεῦῦὰ Ὑ], δι. ᾿Επειδὴ 

ἀφίκοντο, πατεσκευόζοντο τὸ στρατύπεδον. Τ; τὸ, Στάσεις ἦν 

ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐχπίπτοντες τὰς 

πόλεις ἔχτιζον (οἸανα 8 1185 νθδ5, ατιὰ5 146 πονίματια οχϑι 

{1580). ΤΥ, 56. Παντί τε τρόπῳ ἕπάτέροι ἐτεχνῶντο, οἵ μὲν 

ἐςπέμπειν (ΘΡΙΙδοἰονία τι) τ ἃ σιτία τγ8}15 4] ἄθαι σϑηθν απ 
ΔΠπηθηΐα ΘΟ ΠΠΘΙΠΟΥΑΡ, 80 ΡΙΡίοΥ ἰϑιπθη οορίίανὶε ἀ6 1ἰς 

οἰθογαπι ΡΘΠΘΡΡι18. 4186 δπίθα οομλτηεδιηογαία βδαπέ, (08-- 

οἰπ τ αἴθ ααϊάεηι Ἰαϑαϊξ, δε σαδίθγαμι Πα Δ] 16 ΠῈ18 ΡΠ -- 
Οὐ]ὰ8 ὙΙ, 12. ἹΝεωστὶ ἀπὸ νύσου μεγάλης καὶ πολέμου βροχύ 
τι λελωφήκαμεν, ὥςτε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ηὐξῆσϑαι. 

πὰ Ηεογοίθβ. ῥ,, 55. Βεἰβκ. Π|, γά. Βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἱ- 
κιῶν τῷ κεράμῳ. Β΄π4}}} 1 Ἰοοο ΠῚ, 4. αὐ οι] 5 ἀδθϑὲ, 4] 
ΤΌΡΒΙ5 ΘἰαἸταν ΕΥ̓, 48, ΘΙρσηϊ σαὶ δηΐμῃ {5 ἐοσιἶδ, φηαα 

ἤονέε αἀδγαμέ. ϑεϑαᾳιιιηίαν ἰοοΐ, ἴῃ 4 αΠ 5 ἀν ΘᾺ} 118 ψῈΓΘ 
δθαπάαγο νἹάδίων, ὙΠ, γῦ. Μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφογον 
τοῦτο τῷ Ελληνικῷ στρατεύματι ἐγένετο. ϑοἢο Ἰα8ῖ65: Οὐκ 
ἀπιϑάνως περιαιροῦσι τὸ ὥρϑρον ἔν τοῦ, τῷ ᾿Ἑλληνικῷ σίρα- 
τεύματι ἐγένετο, ὡς οὐδενὸς ᾿Ελληνικοῦ στρατεύματος ἐν τοοσαύ- 

τῇ μετωβολῇ γεγονότος. ὙΠΙ, “5. Ο τε Θρασύβουλος ὁ τοῦ 
«ύκου καὶ Θράσυλλος, ἡππιη πΟΠΘπ ργορεῖαπι ἀρροβίξο- 
ΠΘΙ Δ6ΠαἸΓ8 πη} ΒΔ Θη5 Ρ]ΘΓ 416 δυο} 0 οαγεαὶ, Ναχίμια 

ΨΕΡῸ δηΐ6᾽ ΠΌΠΠΘΓΟ5 8. ΙΟΪ118 (ἜΘ 8 Δ ἀρτια 41108 βου] ρίουθβ, 

αἰ ἀρ Χοπορβομίεπι, νἱ4. [π4. σγμίασε. δα ΟΥὐτορ.) [ἴα 
Θοσθα!ῦ, αὖ, 4α ΒΘ Π Δ ΠῚ ΕἰΠ15 ν]5 ἰδ, παι ἔδο!]8 βϑης αι. 

Ι, χι6, ᾿“ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ξξήποντα 

ἐπὶ Σάμου, ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο. ΥἹ], 
32. Αϊ δὲ τριήρεις τῶν Συρακουσίων ἅμα καὶ ἀπὸ ξυνϑήμοτος 
πέντε μὲν καὶ τριάκοντα ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπέπλεον,, αἱ δὲ 
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πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἔ» τοῦ ἐλάσσονος. ὙΠΙ, 59. Πλέουσαν ᾿ 
οὖν αἵ νῆες ἀπὸ Μαλέας πελάγιαι Μήλῳ προςέβαλον, καὶ περι- 

τυχόντες ναυσὶ δέκα ᾿ἀϑηναίων, τὰς τρεῖς λαμβάνουσι κενάς. ' 
ΝΙδὶ δεὺ οαπὶ ΑΡΥΘΒΟ ΠΟ ἐπξουργείουῖδε ἐαδ ἐγδδ, {8 
εγαπέ νασμαθ. Ἐπτίανα τ]. δ δοϊϊ νη, σϑηϊῖνι5. εἰ αἶα, 

4π86 Δ] 6 Εν: σὶπι ᾿δευ, β ϑἰδηϊνο απιθροβίϊα διμξ, 

1ηἴθν δὰ δἰηπθ δι παν ττα ᾿πἰθγ πὶ τορος αὐ σα! ατν 
ἘΠαονάϊάε5. Ἐχευαρία που }} σα ρροαϊατα ροϊεϑὲ δέδι- 
1πἴαθ ρ. 5885. Ααάε Πρὸς τὸ μάχιμον αὐτῶν τὸ ὁπλιτικόν ΥἹ, 
25.., φιοα ἴηι θῃ ΡῈ ΔΡΡΌΒΙ ΠΟ ΘΩ ΘΧΡΠΘΘΓῚ ροίεϑι. ὙΠ|, 

80. ᾿Ες αὐτὸν τὸν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένος τὸν ἕτερον πύρ- 

γον. ὙΠΠ, δά. ᾽Ες τἄλλα τὰ ὑπήκοα χωρία. Ἐϊίδπι ργαε-- 
Ροσίέϊοπθ8 ᾳααθάδγτα ποηπππαθδαι 101 δα απίτιν, ἈὈῚ νὰ}- 

ξΆΥ15 ΒΟΓΠΊΟ 5018 ΠΟΙ ΠΤ ΘΆΒΙ 115. 11 8οἰοί, ΠΠ, 9. Τῷ 

ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν εὐψύχῳ, νἱνία!! ἃ ποθ ῖ8, 1. 6. μοβιναθηιθί, 
τῇ ἡμετέρῳ. [ἃ προϑυμία ἀπὸ τῶν ναυτῶν ὙΠ, τσο., οἵ- 

χτου ἀπ᾿ αὐτῶν ἀξιώτεροί ἐσμεν. Οἴιδ δ ΟΠΊΠΙδ,, 8ὶ ραν ΟΙ ρ θη 
ΟΠ Ἰβϑα οοριίαίαν, ἀρραγθὶ οἰΐδι Ρ6} δ᾿] Πρϑῖη δαρ  ἰοανὶ 
Ῥοββθ. ΠῚ, ὅγ. ᾿Απιστοῦντες τῇ ἐξ αὐτῶν ξυνέσει, 5ἷ πᾶδο 

βουϊρέωνα βοϑμιΐηα., πδῆμ τῇ ἑαυτῶν ἰερεπάϊ, ἢ, 4ι. 

Ζοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ ἂν εἴδη καὶ 
μετὰ χαρέτων μάλιστ: ἂν εὐτραπέλως τὸ σεΐμα αὔταρκες παρέχε- 
σϑαι. 858 1δὲ παρ ἡμῶν ἔονιία5815 να]οὶ ἀρμὰ πο5. ὕινα- 

46 ΘΧρΡ]Ποα μα τσαϊΐο δἰΐαια Ὗ, 116., Εἴ τις βούλεται παρὰ 

σφῶν ᾿4ϑηναίους ληΐζεσϑαι, Ἰηϊνὶ ροίεδῖ. 

Αα ρ᾽εοπαβιαμα ᾿πίερτογαπι γ ΘΑ Ἀ]ΟΤ τα ἤθη 41-- 

ἄδπι Ρίαπθ ρεγίϊπθὶ, δϑὰ ἰδιηθη οι 60 οΟμδθνοὶ ρογὶ- 
Ρἤγαδβὶβ δθὰ οἱγοιηηδογίρείο, απὸ Ῥγαθῖθ ποίο8 4αοϑάδπι 
Ἐ5115 ΡΟ} εὐ σομπ ποίη 65 ΠΠΟΓΕΠ ΟΠ ΠΏ), αἱ τῆς 

ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι, φαοα ποὴ ἴϑμη ῬΤῸ ΠΟ ξυμφορῷ απιδη 
Ῥοιῃ8 Ῥ1Ὸ τῇ ἀποβάσῃ ξυμφορᾷ 11, ὃν, ροϑίίιμη εϑὲ, τϑίβ-- 

ξενεπάα φρο βδι πη) σψεγθα ααδϑάδπι οὐπὶ ΠΗ νο γε] 
Ῥανιοῖρίο ἱπποίά. Παραγίγνεσϑαι. 1, 55, ᾿Ολίγοι οἷς 
ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ ληψό- 
μενον παραγίγνονται. Περιγίγνεσθϑαι. 11, 59. Περιγίγνεται 
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ἡμῖν τοῖς μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν. ΘΙ ΚΑΡΙΘΧ γέγν ε- 

σϑαν ΠΠ|, 68., ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο. Ἐἶναι. ΠῚ, 68. Εἴ 

τι --- ἀγαθὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδρακότες εἰσίν, αὐπαμα ΒΌΆΡΕΒ. 1. 

δ άθπι ΡΓΟΥγ 8118 δε θηία ᾿αραίμι πεποιήκαμεν ΠΠ, δά. πεπόν- 

ϑασιν ο. 68. ἴα. ΠΠν 97. Βεβοηϑηκότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ 

Αἰγίτιον. 1: θγ. ὍΟτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν καὶ ἀδυκοῖεν 

τὴν Πελοπόννησον. ΤΊ, 6. ᾿Ηγγέλϑη αὐτοῖς, ὅτι τεϑνηπότες 

εἶεν. Π, 15. Ἦν γὰρ Περικλέους γνώμη πρότερον νενικυῖα (ἰδὲ 

Ἰιοο ναϊοῖ, ἐγωξ Ῥεογίοἶῖδ δειίεμέϊα, χαθ ργὴμς οἰδἐϊμιιε- 

ταὶ). 1, 188. Ἦν γὰρ ὃ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως 

ἰσχὺν δηλώσας καὶ --- ἄξιος ϑαυμάσαι. {Π, 2, “ΔΑ μετωπεμπό- 

μενον 'ῆσαν (φαδπαπανη Ποὺ σ αν 5 6ϑὲ 41 ΠῚ 5 ΠΊΡΊΕΧ μετε- 

πέμποντο, 4ιἴριι5. αεἰνοἰιοπεἰῖα. οοομραΐξ εὐ απ). 1, 58. Εἰ 

τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν. ΟΕ, Μαΐ. αν, δι. Ρ. ϑι4. 

114 Βογασα ΑΠΡΊΙσΟ. Βαυιομθ Ρ΄δηδ ᾿παἰξαυὶ Πσϑὶ, ξυμ. 

βαίνειν εἰ Ξυμφέρεσθϑαι, ῬΙαγ αΥπατι6 8818 αὯ] Του 11 απ86- 

ἄδστα ποῖϊο βίππαὶ ᾿πϑιοδίαν, ΠΠ, 8. ΕἾ τι τοιουτότροπον ξυν- 

ἐβη γενέσϑαι, 1, “5. “Παϑηματα. ξυνηνέχϑη γενέσθαι ἐν αὐτῷ 

(τῷ Πελυποννησιακῷ πολέμφ), οἷα οὐχ ἕτεροι ἐν ἴσῳ χρόνῳ" 

οὐ ἰαταθῃ δἰΐαπν δίπθ μαο, ΣΙ, 1... Ἐπ τεκμηρίων, ὧν ἐπὶ 

μακούίτατον σκοποῦντι σιστεῦσαί μοι ξυμβαίνει, Α,, »5. Ξυν- 

ἔβη, τὸν "Ἅγιν, ὡς ἤσϑετο τὸ εὐώνυμον σφῶν πονοῦν, παραγ- 

γεῖλαν παντὺ τῷ στρατεύματι. χωρῆσαι. ἐπὶ τὸ νικώμενον, οὐ 18 

δΔΟΡΙ 5: ᾿ 

Ὁ᾽) ῬΙΘου Α5π)τι5 ῥα ϊδ5 ὭΜΟ τὰ ΚΞ ἃ 

ὅδθρθ νϑῦὸ πο! ἰοίᾶ νοοαΡ]α, 564 ἰδηίπμη Ρ815 80-- 

γα τοδαπάαὶ, ΐα αἰ ποίΐο 68, 4π86 τπού πηι, δομάτϊο-- 

πϑὴῖ εἴο, ἀομοίαϊ, εὖ νοοδθαϊαπι ἀοοιναί 5. ἀθῇηϊ!, οορὶ-- 

ἰανὶ ποι ἀερθδξ, 864 οἱ Ἰαίϊι5 ραίθηβ βα θδἐϊπϑπάα 811. ΕΥ̓͂, 

1γ. Τοὺς λόγους μακδοτέρους οὐ μηκυνοῦμεν,, ᾿. 6. ποιήσομεν. 

11, δ. ᾿Ναύσταϑμον (τϑοορίδομαη) πλοίων καὶ ἀγορᾶς. 

“Ὑποτελεῖς φύρου ἴ, 19. εὖ 5Ξδορίι8. Προλοχίξειν ἐνέδραις 8 

81. Νοππα}]α ἐχεπιρία, φαδηηιδμη ΠΟ) ὉΒ.18 Υ6Ὲ8.. δι 
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Ῥοάϊαγε εἰΐδην ροίεβὶ Βαιθν. Ῥ}1|0]. Ρ. 218. Ησο δείαηι 
Ρον μιθὶ, δἰ ἴπ ψΈΓΠῸ οπὶ ΡυΔΘΡοϑιοθ οομηροβίίο μι 86-- 

Ῥοβιιῖο 111 νὴπὶ 88 ιη πη 1. ΕΧΘιΡ]α πγα !α βαρ ρα -- 

ἰδπΐ ΒεαπεΡὰβ δἰαιθ, 6 4φαϊθ5 ἰδηΐπμι σθυξονα Ομ τ} 8 

ΔΡΡοπδιηιδ8.. ᾿νά ἴπὶ ἀναδιδάσχειν 1, 52. ΠΗ], 97. ΟΕ ΘΚ. 
«ἃ ΠΗ, 86.. ἀναπείϑειν 1, τάο., ἀντιπολέμιος ΠΠ1, 90. ᾽ζπό 

ἴῃ ἀποχρῆσθαι 1, 6Ὁ. ΥἹ, ιγ. ὙΠ1, 4). «Διά ἴῃ διαμαρτά- 
νειν 11, 44. (βἰρὶεχ εοάθμι δθηϑε ΠῚ, 98.). ᾿Εν ἴῃ νν. 

οὐκ ἐνδώσομεν οὐδενὶ πρύφασιν κακῶ γενέσϑαι 11. 87. ᾿Επί ἴὰ 
ἐπιδιώκειν Π|,. 79.., ἐπικαταβαίνειν ΕΥ̓, 11. Κατά ἴῃ καταπρο- 

δοῦναν 1Π, 65. 1, 10.. καταδεῖν δ΄, 57... καταδιώκει , 
4... καϑορᾷν αἰ!ϑᾳᾷιθ. Περέ ἴῃ περίλοιπος ἱ, σά. Πρό ἴπ 

προλισεῖν 10. 61 ἢ, ὃγ... ΖΦύν ἴῃ ξυνοικέζειν 1Π], ο3., 4 τ 8-- 

«πᾶ μοο Ῥονίμς ᾿πἰθγργθίαϊαν. ὦ ἐοἰομῖδ μμεἰζψινθ οοαοί 5 

οοηδ, ξυνδιασώζειν ΤΥ, 62, 4]. δάθρα νϑῖοὸ εἰΐδιη ἴῃ ἢ 5 

σοιροβ 8 νυ} 18 ρ᾽ ΘΟ μα βηλαμαι π᾿ θυ αἴ, ὉῚ 1} 1115 οοὲ, 

Αἴασο. 14 δἰΐαμα. αἶα ϑαπ|, 486 ρει. δά δρθοία τ θά η- 
ἄδνο νἀδηίαν, 86 ἰαπιθι Φοη θα π 80 Π}} πη ἜΧΡΙΙΟΔΠ10- 

Ἡρια. 819 Π, 37. Οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι ἀγαϑὸν 

δρᾶσαι τὴν πόλιν, κεκώλυται Βαπονῖδ ΝΘ γα τηοπϑί ρ]θο βηϊΐ 
ΞΡ Θοῖθι ἴῃ δέ Θν ΔΏΘΒΟΟΡΟ, δὶ κατὰ πενίαν ῬΥῸ πένης μὲν ὦν 
Ροβῆξαμα οοριίδυα5. Ῥ]ΆΠ6 ὩΘΟΘΒΒΑΡ 1} Θί δι λόγῳ ἴῃ ν 6}-- 
158 Ὅσα λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἴ, 22... 01 πο (6 1158, 4086 

4αροῦθηαπα ποθο,, 5664] ητι86 1π|8.18. ΟΥΑΙ 8. ἀἸοΐα βαηΐ, 
ἀριΐαν, δίᾳαθ τὰ ἔργα τῶν πραχϑέντων, ᾿Ε Παϊϑαοι θα, ορ- 
Ροπαῃΐα"", 

Ὥς Νειροκβιίζαξο, 

5664 Ρ] ΒΟ 85:70 51111}158,. τὰιῦ ΟἸΤΟυ ΠΙΒουρεϊο,, 4πϑι 811- 
Ῥταᾷ σον ΘΙ. 1 βαμπιι8, 118 νεγδοδίξαδ, ᾿ἀπαθ δὰ νοῦ ο- 

ριιπὶ ἢΠ δ να ]οπθη ν 6] ΘΧΡ] δ ] Θὰ ἔθ 6 ΔΙ] α1ς σοηξενί, 

ἘΔ νϑῦοὸ 4 η]αδη ΠΟΤ Ῥ]8 6 618 ἰοοὶ δϑί. (1 συϑηητηδ- 

1665. 864 41 ὙΠποίουϊσοβ ργαθοορία δχϑιηηαὶ, ἰαπηοῖν Π1Ὸ 

ἰδίην οοπίοι πα, νἱάεβαίτιν, τὸ. 486 Ὀτον.ζαίεμι 
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ΒΟΥ αἸ15 ΒΕ που Ἶ8. 4186 ψΌΪΡΟ Π11118 ἰδ 8 ραΐθυβ δχ ϑὶ1- 
γαδίαν, Παρὰ. αὐἱραδάδιι Ἱποϊμάαπι, ἢϊο βίδι τη οπιηΐδ, 

σοι ρυθμθηἀδηΐαν. ὙΘΥΒοβ δ ἰ8 Ἰρί ταν Ἔχ θπιρ]8 μδ6ο δαηΐ. 
ΤΠ, 86. ᾽Ε» τοῦ ἀφανοῦς ὁρμήσας ὥςτε μὴ ἰδεῖν ἐκείνους. 1, χιὅ. 

᾿Εχδήμους στρατείας ἄπο τῆς ἑαυτῶν, 51 δογὶρίωγχα σεπυΐηᾶ. 

νἱά. ποῖ. 1, ιθ8., Βασιλέως προςήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς, 

γἱδὶ 101 φαδϑῆδπη οορσηδίοσα  σΘΠΘΡα, αἸἰδί ΠΡ. ραίδ5. ἢ], 
τθ. ᾿Εν τοῖς ἀγροῖς --- πανοικησίᾳ γενόμενοί τε καὶ οἰκήσαντες, 

γ}181 101 γενόμενοι δδὲ παΐΐ. ΠΠ, 11. ᾿Ὑποχειρίους ἔχοντες τοὺς 

πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον εἰκότως 

ἔμελλον οἴσειν, καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἶκον τοῦ ἡμετέρου ἔτε 

εἰόνου ἀντισουμένου. 111, θ1. ᾿Εποιήσαντο --- ἅμα οὐδὲ ἡτιασμέ- 
ψῶν πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. 1, 1. 

Θουκυδίδης ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

᾿,“ϑηναίων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ὈΡὶ νὰ. ποῖ. ΠῚ, 48, 
Τὰς αἰτίας, ἄςτινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναν δύ- 

ψαμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν, αιὰδ νΘΥθα βδᾶθρε απῖάθπι, 868 

τυβέγα, ἰδηϊαναηΐ νἱσὶ ἀοοίϊ., Μάαχῖηθ τῃ ἔοθάθεθι8 δα 
ὕ6 1 60 σύανία8 ἱπου]οα πάππε [418 σεν θοϑιϊαβ σερθυϊίαν, Υ, 

άγ. Τρύπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν. 
ΟἿ ο. 25. εἰ δὴ ποῖ, Ἐνγθααθηΐ 5 εἰΐαπα δαάθι θη επίὶα 
"15, 5616} αἰπγιηαηαο εἰ βθπι6] περαᾶπμο ΠΟ ΓΑΡΊ ΤΙ 8:6 }1- 

βοαίαν. ΙΠ, 44. Μέγιστον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἔβλαψε καὶ ὁ 

παιωνισμός. 49. ἼΟτι τάχιστα καὶ μὴ μέλλειν ἐξανίστασϑαι. ὃ6. 
Πλεῖστος φύβος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων. 1ΠΠ1, 45. Εὖ ποιῆ- 

σαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ ἐξαπατήσαντα. ΑἸ, ὃ7. Οὐκ ἄκλητοι, 
σταρακληϑέντες δέ. ΟΕ, ΠΙ, 65. Υ, 86. α]. ὙΑ]οΚεη. 8α Η6- 

γοσοῖ, Ὁ. 206. 432ὥ. Ταὶδ οἰΐδπι τινὲς οὐ πολλοί Ι, ο9ά. 
Τυπι φαειηδαμηοαπηι ΠΟ δ. 5 1146 ροοίαθ ραρίθ οοῦ- 
Ῥουΐ8. 408 414 ἀρίται, ὨΟΠλΐηαν 6 δοϊθηὶ, ὀφϑαλμοῖς ἰδεῖν, 
«ὐοσὶ νίσσεσϑαι, ἴἰὰ ΤΟΥ ἀ1468 πο αυϊάεπι 6854 6πΠ|, 86 

οενὶβ δ]ῖα φυδθᾶδπι 44 ἀ1ι, καϑορᾶσϑαι τῇ ὄψει ΠΠ|, 105. (αὶ 

ταπλ6.,) οἰϊδπηδὶ σου ΡΟΣ 8 ταϑρηϊ πα ] 6 πι, οοεΐθ ὩοΠ ΨῈ]- 

ἴὰτα ΘΟΏΒΡΙΟΣ ροΐμϊβ86, 1Π1πα δἀαιαπχοπίαμῃ ἀθμοίατα Ρο-- 

ἰ651) τὴν πόλιν περιλιμνάξων ἄπορον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος στρα- 
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φεύειν 11, τοΩ, ῬΡΟΡΙᾺ5 δἔϊαι αὐ ΗΟΠΊΘΥΙ ΒΕΓ ΠΟ ΠΕ 80- 
“οϑαϊξ, 5ἷ ρυοποπηπθα8 ΘΧρ] οδ μα] οϑι8ᾷ 880] αἔπιι πο- 

χπΐπα ργορηία, ἀθ φαϊθαβ 111 ἀἸοία δαπῖ. 1, τ44, “Ὅταν 
κἀκεῖνοι ταῖς ἑξαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι, μὴ σφίσι τοῖς “απεδαιμο- 

γίοις ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσϑαι. ΤΥ. 1.4. Οὐδ᾽ ἂν, σφῶν πει- 

ρασαμένους αὐτοὺρ τῶν “ακεδαιμονίων, δοκεῖν ἧσσον --- εὔνους 

ἂν σφίσι γενέσϑαι. ΟΕ, Υ, 66. ὙΠῚ, 46. ΨΠΙ, 44. Οἱ δὲ 
χρήματα μὲν ἐξέλεξαν ἐς δύο καὶ τριόκοντα τάλαντα οὗ Πελοπον- 

νήσιον παρὰ τῶν “Ροδίων. ὙΠ, 4. Καὶ οἵ μὲν ὄχοντο φέρον- 
τες, οὕς ἀπέστειλε, τὰ γράμματα. Α(4. 11061}1, ΡΉΠ|01]. Εν 2. 

Ρ- τι5. Ἐϊαβάρμπι βεπθιῖβ ἐκ τοῦ "άργους αὐτόϑεν Υ, 85. 

ΟΥΠ, 25. ϑεμδεῖ, αὐ ΤΒοοογ. ΧΧΥ͂, 170. εἰ δα Ποηξ να 
Ῥ. ὅ71. 

Ῥογεπεπὲ ταυϊα 6χ ἢἷ9 δά θρεχεοροϑὶμ, αυᾶτπι ἠϊοιπῖ, 
4886 εἰΐατη 4118 τι }}} 118 πο 18 ἃ Τα ον ἀ46. πϑιινραῖΐῃν, εἴ 
τηϊθγάατη ΤἸΓ8118 οαπὶ ΟἸΠρ81 γαῖ σοπαπησίίαι", αἰ 1η ἰ0019 
οἂΡ. Χ. Ρ. 155., νεὶ νἱἀδίαν οουὶθ σομϊαπρὶ, αἱ 4} γόύρ 
ἀεβιἀδγαῖατ Π, 60. ὙἹ, τι. 46 αυὰ τ υἱάε πο8 8α Χϑῃορῆ. 

Ογτορ. 1, δ, 19. ΑἸϊα Ἔἐχρεχϑρθϑεοβς βοιηρία, υἱ Υ. 6. 
Κατεφαίνετο πάντα αὐτόϑεν, ὥςτε οὐκ ἂν ἔλαϑεν αὐτόϑεν ὅο- 

μώμενος ὁ Κλέων τῷ στρατῶ᾽ ὅπερ προζεδέχετο ποιήσειν αὐτὸν, 
ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν, ὑπεριδόντα σφῶν τὸ πλῆϑος, τῇ παρούσῃ 

στρατιᾷ ἀναβήσεσθαι, ἃ 6]11}ρ81 εἰ ΡΙΘοπάβπιο πἰμλῖ8 σθοθ- 
οεάαπξ, 4ιδπῃ 486 Β1ο οομ απ] ΘΓ. 

Τίδαιαθ οὐα ΕΠ} Π|Ὲ5 ᾿ᾶγα ΟΠ 6 πὶ ἤπμΠῸ ἸΟΟΙΠΙ, 4161} Ρᾶ-- 
τἰτον αἴαπθ 68, 4186 Ργ118 46 ργ 1θ 115 ΟΓδἰ]Οη18 ἀϊοῖδ᾽ βιι, 
Τα, Τιϑοῖον θΈπονο]α αἴαμθ αἰ]Π]ρ6Π8, τεοογάδιῖϑ [ἰδὸ ργο- 

Ῥοδίξα 6886, τιΈ νθυθουαμ βἰραοίανα8 ἃ Τμπουαἴ46 τιρμι- 
Ῥαίαβ (ὐτατητηδίϊοαθ απ πηϊνευβαθ ἰατη τα χίπιθ ατγδε- 

οδ 8 σοπϑθηῖὶγα 1π|6]}Πσογευα8. Ἰΐδασθ ΠΟῊ 8]16 πᾶ ϊο δυὶξ 

αᾳυδαβίίο, 8 1π ἢΟΟ βογσϊρίογε γτβρεγιϑηϊοσ ψοοα ΠΟΥ 
ψ6] οοπβοοϊαἐΐοπεϑ ψεὶ οἰΐδιη βιση βοαίζοπεϑ, αὔδα ρδγορυῖ- 
π86 Ἰἰΐπραδο ἱπεέοϊεπι σοΐθναηῖ. Ὦθι1 ἰδυηθῃ ἀρραγεὶ οδαία 

γϑυβαπά αηὶ 6556. 6, αποα Ρ]αχίαϊη. ᾿Π ΘΠ ΔΙ Πλ σΟΙΏΠΙΠΠ6 



420. Π,|, ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕΙ ῬΗΒΟΥΙΌΙΒ. 

δδ[,. ὉΠ Π18 ὈΓΟΡΥ ἢ. Ῥαΐθμ115, δία δα. πδὸ Πάν ἰο- 
4αθπῆ 1 ἀδαπι τδρείδπηιβ, ααηι ἰδιηθη [80116 ῬΟρΡῸΪΙ ἃ 86 

ἱπνίοθπι βθραυδ τὶ 56  Ὠ]ΟΏ ΘΠῚ 5ΈΠῚ: 11 ΠΘΉΠ 1115 511Ὰ}}} ππο-- 

ἄο ὀχοοίεγα ροϊπουῖτί, 86 ααπτῃ ΠΟΙ ᾽ 8815 ταρυἰαγοηὶ 
αὐτάδμα ΡΎΙΟΓ μὰ ἰθ ροΥ γα ὙἱΡῚ ἀοοὐ!, 4.1 ἃ ἔπ ΘΟ ορ 8 δὶ 
ἵγιροη] ρ8881 διιπΐ) 60 πι8δ66 ἀδηγθηία 8 πὲ ῬΡΟΡΊ 6581, αὖ 

ἴῃ. Διίίοο ῬΡ1Ὸ} 15. ΘΕΝῚ βου ρίουθ ἰοουίομεβ 6χ ἢΠθῦναθο 
βου Οτ6. ἀδϑαμηρία5. ᾿πνοη1588 8101 νἹἀουθηΐαν, τιὶ βο] θεὲ 

Τα 8618 πὸ μἰσ συ] 6πὶ 5π1|85 ΠοποῸ5 ἀθθββδεῖ. (ποά 5] ργὸ 

Ἠι18. δθΊ θοι 5. ποπα Ἶ115. 8]105. ΟΥΊΘ ἢ ἐἰ8. ΡΟΡΌΪΟ5., απ] υιβοῦτα 

Οὐὐαθοῖβ σου ΠΟΥ ΘΙ πὶ [1}, ΠΟΙ Π 586 Ὁ, ΤῈ8. οουΐθ δἰΐϊάτιο 

ταοάο “δἴθμα! ροββεῖ, Ναάπι εχ πόσαχη Ππσαα δαὶ ἀἰα18 

ποπ1}18. ἴῃ ἀναδοδιη ἰΡα ἢ 5] σα ΐ, απαπαπδιι 00 ἰδ πὶ τη8-- 

ἴὰγδ [οι πὶ δϑὲ. δὲ ἀπᾶ6 1ἰὰ γεοθρία ϑαπῇ, σα ἀναθοα 
Τίπστια οἷἴο ᾿ΐα σοα] που, πῇ 481 δα ΠΟ 18 1ῃ 8600}} φαδνὶὶ 

ἃ. ΟἿ. βουρίοτε ᾿πάαρϑῖ, ρῬυοϊθοϊο ορϑυᾶπ ρεγάαίϊ, 85 

ΠεΡνδθογαια, 4πονιπι π6 ΠΟΠΊΘη ἀπ] άθηι ἕδηΔο ἔππο δὰ-- 

ἀϊνουδηῦ ρίασπηΐ Οταροὶ, ξε!ϊοίογθα 11 ΠῸ}018., 81 418. {{π--᾿ 
᾿σαδηι ᾿πηἰαίια οὐ θα ΓΠαον ἀϊάθηι, τιῦ Βαθθυτβ Ἱπε|0ᾶ-- 

νι, ΠΟ 58Π6 ψ 6115 ἩΠΉΠ4αδ ΤΙ) ἃ Ῥάμΐο 8πὸ δα Αἰἰίοιινα 
βουρίογοπι (οἰαίαμπι 6886, ΝΟ θ ἰάθη Π6 516 Δα] ΄θι 

Ἦαθο οονημηθπία ]ἰοα  ρ͵αηθ 8: οη110 Ῥγαθίθυγ 8, δθα 58- 
ἴδηι 84 ποῖ δουππὶ Ἔχ ΘΙ ὉἾδ οομ δ σουϑηάδ σιηΐ, ΟΛἸΧΟΥΊΙΩΣ 

ΡῬ᾽ανία,, 4υδο δ ἀϑᾶπι ργδεροβιομῖβ ἐν δρεθοίαηϊ, αἱ 

ααῖτα ἀἸοἰτπν ἐν τούτῳ ΡΤῸ τότε, ἐν ἀλλήλοις στασιάσαντες, ἐν 

χερσὶ διεῳϑάρησαν (ΤΥ, 57.}),| 58 115 Ῥευϑρίουα οἴ αἰϊαπάθ 
ποίϑ : 8118... πὲ ἀατιηι γάρ ΥΙ, 55. ργῸ ἀλλά Ἰερσὶ ρονηϊθϑίαν, 
φΊΠἸοΠ16. Ἰη δ! ]εοῖα ϑιηΐ. . Ῥάα]ο τηδίουθ. ψΘΡΙ 51: 6.1} 1{π|6}]-- 
πἶΪ8. βρθοίθιι ἐαρθὶ τιϑι15 ΠΟΠΉΪ11ΠῚ 8} 5818 αν ΌΤ Τα ΡΡῸ ΡΓο- 

ποπιῖρη8., ἦἀθ αυο. Θχροδβίτατῃ σα. ΧΙΥ. 4) Ὁ), δὲ Ἰοοὶ, 

4.419 δϑὲ ΠῚ, 4. ᾿Εςπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, ὃ ἣν τοῦ τεί- 

χους, καὶ αἵ πληδίον ϑύραι ἀνεωγμέναι ἔτυχον αὐτοῦ (ἡπιῖδιι5 

ν 15 ΟΠ ΡΙαη 6 αἸβδ μα] ὙΠ, 20. ᾿Επιπεσόντες διδασκα- 
λείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόϑι, καὶ ἄρτι ἔτυχον οὗ παῖ- 

δὲς ἐςεληλυϑότες. Δαα. ες. δα ὙΠΠ, σῦ.). ἔθνη ρΡοϑίε- 
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Υἱοῦῖ τποᾶο Ἠοιηδγιβ Ἰοαυὶ 53ο]εὶ (νἱ4, Ηδνυη. δα Ψιρ. Ῥ. 
708.), αἴψα αἰτααὰδ Ἰοαπθηαϊ γαίϊο 6χ ῥα :1}} δἰαπὲ τι- 
ψ ΘΠ} ρΟΡΌΪΟΣΓΙη δϑίατθ, ΟἿ] ρ΄δτιθ σοπβθηΐδηθα δϑὲ, {γα τι5-: 

πὶ 5611 δα Αἰοο5 βου! ρίοσγεβ. Ὑ14. Ἠεϊμα. δἰ ΡΙαὶ. ΠΙΡΡ. 
ταδὶ]. δ. 22. 

Πδαὰθ ῬΕΓΈΡ ΙΠ18 ἀρ βιϊητι1556 δἰατιθ θα δ 6χ ρᾶτ-- 

(6, αὐ φαστη βοίοθοα ουλίαυ» Ῥαν 11 ΟΡ Πἶ8. ΡΟ ᾿ 
ἀεαἴ856 Τ μαον ἀἸἀθπι., ἴὰΓ6 ῬΟΒ51 1118 σομἴθπαδσε. 

Οαρ. ΧΥ͂ΤΙ. Ὡς ρΡυχΐξαϊα δειτηοτῖβ ΤΠπογ 1415, 4αδἔθπιϑ 
2) ἴῃ βϑιναῖῖ8β Ῥτορχιθιδίιθιιβ ἀ: 8] οῦ 1 Ατίλοδθ. σϑσπῖ- 

ἴυτ. (Οὐπμβιθθγδηῖησ ἢΟΟ οδριὶΐθ δίπριυϊδα ᾿ἰΐεσαθ, 

Δοοθηῖα5, 5ΡΙΓΙΓῸΒ,᾽ οἸᾶβεδ, Βιαῖιβ.. ΔΡοβίτορμυβ, 

ν ἐφελχκυστικόν, γοσαθυ]οταπι γ6] οοπί αποίζομεβ γαὶ 
ἀϊδιαποίΐοπεβ. 

Αἀ Ῥαυγδίθη βευπηο 8. γΘΙῸ ᾿οἰϊαπὶ Ῥου ππθὲ, πὲ, δὶ 
αυ8 πρὰδ Ρ᾽υχα8 μπαθϑὲ οἰαθοῖοβ., δου ρίου πὰ θα, 4αδπὶ 
εἰϊσεηάδηι ρα ίαν (46 4 ΘἸΘοί Ομ 1088 ἴῃ ἔγα. αἸσο ἃ) ρον 
ταϑηθαῖ, ἴδηι Τ πον 1465 Αἰτςαμ αἰαἰ Θοίτπιμη βδομξι8 68, 

οἱ φασχα Μι5 ἀθδθ6, ὨΪ81 ἰγ68, τορθυϊαπίαν δὲ δϑίαίεβ ε 
ζουιπαθ, 1ρ86 νϑίθυθῃ αἰδϊθοία ἀϑαγραὶ. Ὑιά, Πίομ. " 
Ἠαϊῖο. Ῥ. 454. Ματοα]]. δ. 82. Οὐϊὰ5 φυ]άθπι νοὶθι 8 Αὐ- 
ἰἰοαα ἰδ! 6 οἱ! ΟΡ πηι πη ΦΧ ΘΠ ]ΔΙ Θὰ Ἰπαϊοαὶ 'ρ86 Πίοην- 

58 Ρ. 775.3 8664, 411 Θὰ ἰδπιθπ ἀρ 8ἰπριοβ βουρίογες 
ἀἠεναῖ, οἱ ργυϑθίεσθα ᾿ηνδηϊδηίιν 4π86 1Π|8πὶ ΤΟΥ ΑἸ 5 
Ἰαιάετα Ἰαθεΐβοίαγο ΔἰΙα 8. Ρυΐοδι, τοπὶ Ῥαυΐο δοουγαίἑις 

οοπίθρίθιιν, Ργαθιθυηεοητβ νΘΡῸ θα οπιηΐα, 4066 
ἀαΡῖο οδνθηξ, αἴψιθ 6 ΝΑ ἀν] ΠΡτο ποιοβίπηο ἀθ ἴα. 

16ο118 8818. ἀἴβοὶ ροβϑιπξ, οΐα5 δἰΐϑηι οὐ πη, 4 η απῖ 
ΠΕΡῚ Ῥοϊθϑῖ, (μδπι ἱπίενράπιχη 1116 Πἰ να οϑὲ ρου αἰ 5) 58-- 
ὈΘΙΊΌΓ,. 

1χέετγαβ ἸοϊτοΥ εἴ ΡΥΙπηιπ σα Γἀ6 πῃ ΘΟ, ΒΟΥ αγτΐ68 βὶ 55 6-- 
οἰαπιαβ, Τ πον 465 σοηϑίαπίοι. μόλις ΠΟῺ μύγες ον ρ51596 



“οὃ 1. Κ ΕἸΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΡΙ5, 

νἱεῖαν. ΠΙμά σονρὶθ 1, 69. σι. 1, 55, 45, τθ5, Π; ο5ὅ. 
οϑ. 1Υ, 56. 42. ΥἹ, 57. ῪὙΙ, 86. 1 Ομ ΐθ8 δχϑίδς εἰ 

οοδίοῖρα8 οὲ δἀϊιοπὶθι5., δἴαπθ 1, 15. 1, ὁ. ὙΠ, 44., 

δὲ ναΐρο μύγις Ιορῖαν, 4} οριἰπιῖ5. ΠΡ ΓΒ. βαρρεαϊίαίατ. 
Νεαις ἴαμηθῃ ἴᾶπ| ΘΟηϑἴϑη8 6ϑὶ 1. ΠΡ γ185 ὰ1π|ι5 νοσαθα 

βϑογὶρίαγα,. ἀθδπὶ 6Χ 119 Ἰοοῖβ. 90 ]]Π588. Νὰᾷπι ἴῃ μόγις 

οοπϑοιϊαπὶ. ΠἰθγῚ ὙΠ, 40. (001 νἱά, ὟΥα5856.) ὙΠΙ, 27. 

54. 925. [Ἰηίεν ΟΥ̓ δπηπηδίϊοοβ Πα]8 ψοοΐβ δουὶρίτιτα ΠῸΠ 

οοπνομϊ. ὙΠοπι. Μ. Ρ. 610. 815 ηιΠοδίιο 18. αἰ δογ  ΠΊ ΘῈ 

οἰαΐαι! πον μόγις οἱ μόλις, απο νϑημα δδῖ. Θνθρουα5 

(ον. Ρ. 65. ἀε Αἰεἰοῖβ βουὴ, τὸ μόλις μόγις ἐκφέρουσι. 
Οα δὸ ἔδοϊξ βομοϊαϑία [πιοίδηϊ, 4αδη ἰαπάαντε Πα ΚΘΩΡ. 

᾿ φὡἂἡ ΤΠομι. Μ, 1. 1,., εἴ ργοβθαγαμπί ποὺ, ἱππασία, αἱ νἱ- 
Δεῖν, ΒΡναμοκυ8 ἀἀά. δα ΑὐἹβίορ. ὙΠοβϑιπόρπου, Ρ. 447., 
εἴς φπδιανβ πηϑ 518 ἀπθιἰα πίον, Ῥουβοπαβ 84 ΕαγΙρ. ῬΊοθη. 

Ρ.. 819. Οοπίνανίαπι ἰγϑα τε Πιδοαρθηα8. Ρ, 71.» 4ἱ ᾿Δττι- 

κῶς ἀεὶ διὰ τοῦ 1 5οΥἰδὶ σοη θη, ΘΟμϑαπ θη 5 ΤΉποΟΥ-- 

ἀ1615 1 γι5.. Οἷ, ϑίαγΖ. 1 μοσῖο. Χοπορπομηΐ. 5. ἢ. ν, Ὗγαβ886 

δὰ Ὑπυς, 1, 12. Ἠδφιμδίθνητι8. δα Τπιοῖδη, 1. Ρ. 86. --- Οὐ- 

ϑείς (Νίαἴτι, Ρ. 2.) 18 Ἔχ  θΘη} ΟἸμ68 Π16}10}18 ποΐδε πγ6πη-- 

Ῥσχδηϑοῦι!, δο. 66., φαοά ἴαιπθπ ἴῃ ἴοῦ Δ] ΟΣ. ΠῚ ἰΟΟΘΟΓΊΙΠῚ 

ἀἰϑθθπϑα το] ηἀππὶ ντἀθίαγ. [ἢ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 15 ΠΠΌγ15 586- 
Ρἰμ5 Ἵχϑίαϊ. ὙἹά, ἀ18ρ. ἀε αἰαϊεοῖο Χοπορῃ. --- θὲ Γίγνεσϑαι 

εἰ Γίνεσϑαν γτ68 Πηϑϑὶ5 ἀμ }18.. Νάηι γίνεσϑαν απ ΓΆΓῸ ἰπ 

ορίϊμιῖ85. ΠΡ σρϑυῖαν, αὐ 1, 15. ἰθγ, 16, 55. ὙΠΙ, 86., 
οὐ 5ᾷθρ8 ἴμ ὯΠῸ δἰΐθυονδ μΉ] ΠΟΥ }8 δυιοίου δ 15 ΠΟ 108, τηᾶ-- 

κίε αν. 866 4101 εἴἴδια νυ!ραΐαχα γίνομαν βρεγπαηΐ ΡΓδ6- 

ἰδ ἰβϑδίμιὶ οοα οθ8, αἱ ἱ, 2. ὅ6, ΟΕ Εδνν. Ἰεοῖ. ἀἸβογερ. ἴπ 

Ασαϊίαμμ., ἈΡῚ Ρ] ασῖπιο8 την 6168 ἸΟ608, πὶ 4Ϊθ 685 ΠΡ] οοη-- 

βἰδοΐου βου θαηΐ γίγνομαι, ΠΟΙ [απ νἹοἰδϑίια. [Ιέδαιθ ΠΠΠπὰ 
. ἌΡΙ4π6 τβροπμθηάαηι νἹἀθίαν. ---- Γναμφϑῆναι (Νῖ. μ᾿. 5.) οοτι- 

τα εοοὐὔϊοαα ἤάεπι οἱ δ ΠΟ 5ΟΥΙΡ ΌΤΙ ΤΠΟΓΕΙΗ 
δἀδοημάσμ ουγᾶνι Ἦαββθ Π], 88. Οἵ. εγμ. δά ϑορῆ. 

Αἴδο, ν. τοῖο. -- Πελοπόννησος (δ. Ρ. 4.) εἰ 51 }}}18. ρδι’ 

“ΔΌΡΙΟΧ ν βουῖθὶ δἰΐδια ἱαρεμὶ Εΐγια. Μ. Ὁ. 6569. ν. 48. 
80}ιο]. 
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56}101, ῬΆΠοβεν. ἸΙαυδαΐα5 ἃ Θοπαοῦ, αα Ογδρογ. (ον. Ρ. θα. 

εἰ Πυκ. δὰ ΠῚ, 52. Αἰίδιεπ Πελοπόνησος ῬΕ᾿ τπἰπαϊαν 
ἔδρα ὨΌΊ ΖΘ ἐσχμῖθαῖ ρυδαϑϑίδ ἢ 58 πιι5 οοάεχ (885. (ποῖ. δὰ 
1,...) 6δα ΒΟΓΙΡΘΩΟΣ σαίϊο βαβοῖπι ἜΣ 4115 ΠΡΌ.]8 θπὸ- 

ἰαϊσς ἘΠ ὙΣ το: 9. τὸ. 19. 15. .28.,.ὃχ ἘΠῚ, 48. 3:1: 

δθι, το ΑΡΑΝ αδ. 56,, 6Χχ Ὁ. 1, 1. εἴ 28... 6χ πὶ. ἴ, θ2. οἱ 

586 06 6χ Β. Ὁ.1, ὃ9. [π ἡϊσόνησος [Π|, 82. ρΡ]γί 6 οἴ 8 

ρτὶ σοπϑρίγαπϊ. Εἰχ 4αϊθα8 βογίρίαγαπι ρὲῦ ἀυρίοκ ν 
ἩΒαοΥαἸἀ6 βουϊογοῃ ἐπάϊσαπηι8. ξὺν ξΟΠΊρο ἃ ἸπυοΥ- 
ἀϊάε βουϊρίασα ν᾽ ἀεῖαν. Οὐοαοὶ σύν ἀφοῖθ5 ἴδγε ἴῃ νυ]σα- 
Τί 8 Θχεπιρίδυθ8. (ἃ 4αῖθ1ι8. ἔα πιθα Ὀ] ΡΠ 4 16 ΡᾶΓ8 ο0- 
ἀϊοιτα αἰϑβθπι) εἰ βαθρὶα8 ἴῃ ππὸ αἰΐεγονθ ἴργο βεργα- 

ἴπτη δϑὲ (η8ὶ Ιοοῖ ἱ ἴῃ ἘΔΡναΡΊπ 6 Ἰδοϊϊομῖ8. ἀἰβοῦθρϑηῖ8. 90}}1-- 
βεπιαν), μαθο ἱποοπδίαπεϊα ΠΡΥΔΓΙΟΓ τὰ οβῖ, ΠΟῚ βοιρίο- 

115. Το βι 1 ΠΊΟΠ115 [ποῖαπὶ δὲ σ1686 ἃ Μαϊ τ αγῖο οἱ ϑίανυζίο 
Ρ- 91. ΡΓοΪαΐ8 δά ἀθ ῬΏΟΙΙ [μεχίοο οατα ϑυϊάα οοηβοη- 
1615. - Νοὴῆ φλαῦρος (ΜΝ. Ρ. 61.), φποά Αἰξσατα ἀϊοπηξ, 

βεαἀ φαῦλος πδαγραὶ Ὑ ΠΟΥ 1685 ΠΠ, 57. ΥἹ, 21. 51. 4]. -- 
ΡΣ ἴπ ϑαρσεῖν εἰ 51 γα} } 108 ΤΠ πον 414] ραοσ. Ἦοο ΘΏ πηι 
ϑαρσεῖν εχοία! 1, 56. δι. Π|, 66. υἷθ, σαδηαθατα 8616}, αὐ 
εἰΐατα ΤΥ, 55., θοπὶ οοάξοθ8 ργδερθηὶ ϑαῤῥεῖν 11, 15. σο. ΠΙ, 
85), 1Υ. τ΄. τι, 84. γά. 86. ΥὙἹΙ, 65. ὙΠ, δι. 4]. Θαῤῥεῖν 

σαϊσο Ἰορίταν 1, 69. ΙΥ, χοϑ8. Θτερογ. (ον. Ρ. 155. τῷ σ 

ἀντὶ τοῦ ο χρῶνται (οἵ Αττικοί), τὸ ϑαῤῥαλέον ϑαρσαλέον λέγον- 

τες, καὶ τὸ ἀῤῥεν ἄρσεν, καὶ τὸ Τυῤῥηνὸς Τυρσηνός. ΑἸΪΟΥ 
αυϊάοθπι Μοευ8 ει. Θάῤῥος, ᾿Ζετικῶς " ϑάρσος, ᾿Ελληνικῶς, 

εὐ ΓΟ. Μ. Ρ. 454. Θαῤῥῶ᾽ “Αττικοὶ, οὐ ϑαρσῶ, καὶ ϑάῤῥος 

οὐ ϑάρσος, καὶ ϑαῤῥύνω οὐ ϑαρσύνω. 
δε Αἰἰοϊβῖδθ απο ΤἝΡΌΪΑΠΙ 6 βθυϊοῦῖθ59 ΑἰΕο 8 5ογ-τὶ 

Ῥίονιθι5 ἀἰιχίββε νιἀθηίην, ΠῚ δι ααΐονθ δαῖτα ἀΙ δ θοίο 

᾿ΓΗπογαϊάθμι αἰΐεγαπι ἔουτηδη) ργδδίμ}1556. ᾿πἀ8 οο]]ῖσα5, 

αποα ἔξγα πρίαθ ἴπ οἰὰβ οοσϊοῖ 5 βου ρίμπι εἰ ϑαρσύνω. 
ΟΕ ΤΠ, ὅ9. ΕΥ̓, 115. 126. οἱ ΠῈΚ, δὰ Υ͂, 4. Αἀα. ϑαρσαλέος 
Η, 5.11. δ1. ΕΠ, 95, 1τὰ Π41565 οἰϊᾶτα ἔα; Π, 45.. Ἰιοοξ 

Τλμογώ, ἴ. 



410. ἢ, ὈΣ ΤΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΌΙ5, 

τΡΌσπδμ α8 Μοονίἀς εἰ ἘΠπομῖα, ατπ|08 ν]. 5. ῃ. ν., αἱ- 

416 Τυρσηνοί ΙΥ̓, 100. οἵ. ἸΝ, “4., ὙΠ, 558. 55. Ουοὰ ᾿ 

ἃἃ ποιηδη (ΠΟΥ 5ΟΠ681 εἰϊιπϑὶ, ΤΠ που ἀ1465 πεαὰα Χεῤδῥόνη- 

σος πρ4αε Χερσόνησος, 864 Χερόνησος, 5ὶ σΟΥΠροΟΒΙ 10 ἔδγγεί, 
αἰχίοθς νἱθογεῖαν, 1τὰ οαγίς 1, χα. ῬγῸ νος. Χεῤῥονήσου 
εχϑίαὶ πα ἀπὑρ. οἱ (κ55.. Εδπάθχῃ ἔογπηϑηι 858. ργδορεῖ 
ΤΥ, 45. εἰ ά5.. ἴῃ απόγαηι ἰοσο σα δἰξεσο οπὶ 60 Θ0Π- 

βεμε Ε΄ ΟΕ, εἰίδια ΕΥ̓, 42. ὙΠ, 99. Χερσόνησος 11, 62. 

ὉΔῚ Βρρ. δὲ οοὐά. ἀερτν. Χεῤῥόνησος. Ησο νυϊρο Ἰερίτατ 
ὙΠΗ, ἴο9., 584 (κ85. Δπρ. Χερσ., τὲ δου θὰ διΐαηι 1οά, 
- Σμικρός (ἀε 4υὸ διαγζίαϑ ρΡ. 594. αἴκ|1) ποι δαταϊἐϊπιθ5 
ἴῃ ἘΒαουαϊαθ, Νίϑιη εἰὰ5 νδϑιϊρία δ18. ἰαπίαμη εχϑβίδπὶ ᾿Υ͂, 
15,2. 00] (ο. εἰ στ. μικρός, εἰ ὙΠ, γϑ.; Ὁδὶ Γ. μικρός, ἴῃ 
αἰνὰ ἰοοο ροβί οὖ. --- ΣΣ υαθϊᾳπε Ρομιΐαγ, παῖ ἴοτ- 

πᾶ ῬδῚ τὸ πιβηθατι ἴπ οὐμμῖθι5 Πρ τῖβ στορουϊται", βοχὶθβ 
ἴεγσα (1, δ6. 77. 1Ψ,͵ 64. γῷ. ΨΠ1, ἴν. 54.) 1 ρ᾽ αγμη15 οἵ 
ΟΡ π118, 8] πϑηΐο 58 θρὶα 5 1. ππῸ Δ]ίθγον ἀεργαναίο. ὙἱἹά. 

Ἐν. δουρὶ. ἀἰδοσαρ. ἴῃ Αἀάϊέαια. ΕἸχοϊριπΐαιν ἰαπΐαμα 
νοσαῦ 8. ρῥγϑεῖον Αἰϊσαπι ἐϊαϊεοΐατα Ρίαπθ πὸπ τιϑιϊαΐδ, 

4.816 εδὶ ἅττα 1, 115, 11, 100. --- Νοιηϊπηά ρτόρτῖα τπυϊ ᾶ 

ἸΏ 6] ἴπ5 ΡῈ ΠΠῸΠῚ δ, 48 ΠΊ ΡΟ ἄσρ!οκ ἀρὰ νοΐεγεβ Αἰ- 
ἰἴοοβ8 βου θαπίαν. Ο, ΒοΘΟΚΗ. Ῥναθῖ, δά. 4 αἱαϊδῥ. ϑϊπιοι. 
ϑοογαὶ. Ρ. ΧΧΧΥ͂. 4. εἰ Βαϊ. ὅτ, πιαχ. 8. 21. ποΐ, 9. 
᾿τὰ Κρισαῖος 86 Προ Ἔχ θθηξ χθ! τ ε8. ΤΉ ΠΟΥ 1615 ΠΡτ], 
τη. ᾿ἰθεαμηαθ οὐδαμὰ 1 να]σαία Ἔχ θη ρ γα. τεσθρίαμι 
εβί. ΟΕ, ΠΠ, θ9. 85. 86, 95. ο5. 1᾿,. γχ6, Κρισσαῖος ΡΙ εν ατα-- 
ητε ἴῃ ἀδρυανϑιβ σοᾶα, 5ορθ πν δὲ 1ῃ να ]ρο. δῖε, 1, 107. 

Ἐπαπ “Ζάρισα 8οΥ 1 ἀπ} Ὡϑγη 18. (855. Ραὶ]. Π|, 22. οἱ 

οὐπα [ιῖ58 (655. ΕΥ̓͂, γϑ., 4υδηααδγη ἀμρΙεχ σ ΠΡτὶ ἐπεηίον 

ὙΠΙ, τοι. Ῥυρῖίεκ ὅσ 8εγνδίαν ἴὰ ἔάνεισξα ΠῚ , 18. ([61) 

οἱ ΠΠ, “8... ἴῃ "άρνισσα ΕΥ̓͂, 158... ἴῃ Βύλισσος ὙΠ|, 24. 
(οπίγα ᾿“λικαρνασός γεοῖα Βες. ΥΠ|, 45. εἰ (459. ὙΗΙ, τοϑ, 
Τὰ ᾿Ιασός ὙΠΙ. “8. νι, ποΐ., ᾿Ἰηλυσός ὙΠ], 44, νἀ, ποῖ. 

Εάδπι ᾿Ερεσός ὙΠ], το0. 844. 886 }0ῖ1ι9, πρὶ ᾿Ερεσσός ἰδπ- 



Π. ὈΚ ἘΒΘΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ. 3., 

ἔμ ἰἢ ΘΟΥΤΌΡρ 8 1ΠΠ0018, δα 08 ΠΙ, 18, 55. «οοεά τ Βδρ, 

(δεα Βρίλησσός ΤΠ, 25.) Ῥεπίᾳαθ ἰῃ πομηϊ θὰ 5 ἴῃ οὖσα 1}}-- 
ῬγῚ ἢποείααπε, αὐτή ροίίοτγ 8. αἰ ἀθπὶ Οἰνοῦσαι, Σιδοῦσα, 

᾿Φργινοῦσαι 1, 24. το]., 8564 Τειχιοῦσσα "“δἱ αἰϊα ποτηϊη 

Ρεν ἀαρίεχ σ βουϊδαπὶ ὙΠ, 26. “8.51. 4. 
7οθαῖε5. (ΝΜ. Ῥ- 12.) ᾿Εϑέλειν Ἰπιπατη 8 Ἰοοὶβ βου δῖ- 

ἴὰν ἴῃ ΤΠπογαϊάς (α1 1, 40. 6ι. 66. Π|, δά, 80. ΠΙῚ, 58, 
ΤΥ͂, 15. 22. Υ, 82: ὃ4. οἴο.), ϑέλειν ΑἰἸᾳ ΟΕ] 65. 1 ἀαοθυ5 

ψῈ] ὑἸρὺ5 ἀδργανδί!8 πρνῖθ (αι ΤΥ, 10. κὰκ ρὴ χὰ γαν  ϑϑιπιδ δὲ 

τηδ ΧὶπῚ6 ροϑβὶ Ἰοη σα] ψοςδ 6πη ἢ ἴῃ μή, Ἴπ σπιπίθιιο ΠῚ ΜΟΥ, 

Υ, 55. 7γ2.. ψε] δεγίθ οριϊπιῖ9 (ὟἿ, 91.) ΠΡ υῖ85, ἀαδηηηϊδῖα 
Ὧ6 ἴῃ ἤοο 4ηϊάἀεπι 8815 δϑὲ οουϑβίδηςδθ. (Νδην ἵ, 27. δἐϊα τὰ 
Ῥοϑὶ μή 1π οὐπ 8 ΠΡ Υ15 Ἰδριίον ἐϑέλειν, οἱ οοπίνα ΥἹ, 
54, ροϑβὶ εἶ, αἰαὰθ δάθο 1], 18. ροϑῖ δίκας, ἈΒῚ πῸ 18 ὃρδ- 
815. Ἰοοαπι παρϑῖν δὲ Ρὶ αἰΐαβ, αὐ 1, 98, οἱ βέδρίιιβ, ἐϑέ- 
λειν" Ἰπνομἰταν, ἴαπιθ πη ἴῃ ΟΠ ΠΡ α8 1ΠΡΥῖ5, δἱ ὙΠ, ᾽τδ. ὁχ- 

οἱρίπιι8 Οτ., βου ρίαγα ϑέλειν Ὀοπϑρίοἰταν,, 4 πᾶδ εἀριοή ιν 

τεϊϊοῖεπάα νἱἀθίατ.) - δὲ ἐλάα νἱά, ΠῈΚ, Δα ΥἹ, 99. οἱ 
ῬΕΓ ἀϊιθιη οἷμ8 ποιᾶ δογτίρί ταν 885. 86. 11. δι. Αἰεί 

δαΐθη δη ἀεί ἀἰκουῖὶ ΤΟΥ 1468, δι δὶ αστα ν᾿ ἀδιυσ, Ναία 
Ματοδ 8 4αΐάθην αἰεέ οἱ ἰγι θυ. (,, Ὡς, ἐπιπλεῖστον δὲ 

ἀρῆται τῇ ἀρχαίᾳ ᾿Ατϑίδι [τῇ παλαιᾷ], ὅταν τὴν δίφϑογγον τὴν 

αν ἀντὶ τοῦ ἃ γράφῃ, αἰεὶ λέγων“); χιοά ἴπ ψαΪραι 18. ΠΟτῖρ. 

ΠῚ, δά. 82. οἕ. ΥἹ, γ7. οἱ ἴπ φυ δα θα πη 8}}15. Ἰοοἷ5, αἰάπα 
π᾿ Ατ᾿ δὲ αν, ὟἹ, 86. 88. οἱ 8δορίμ8' γερεσίϊαν, Με ότδβ 
ἰατπδῖ ΠΡγὶ ρ] θυ 4116 βαρ εν ἀξέ ἔθ μ,, πἰδὶ ποι η88. 
ἴῃ ἀπρῖο ἰοοο ὙΠΙ, 8ι. δἰίθγαπι βογρίπγαπὶ βυρρθαϊίαξ, 

ψογαμι: Ἔχοίρίθπιι8 Ἠΐο ῬᾺ]., πη τοθτι8. συ ΔΙ Π. Δ. 1018. τη δ"- 

σπᾶε ποίου ἰδὲϊ5 σοάεχ, 48 οοηδίδηΐοι εἰς ἱποῖαγ, ἘΣΣΙ 
11. 18. 31. 22. ἄγ, 50. 75. 07. 167. 100. 145. 11. -- ὙὙ 
ἴῃ ΧΑ Ἰγϑηδι1ι ἴῃ χαλινδεῖσϑαι, 406 γα]σο Ἀδοϊϊοιαι ἃ ρρεῖ- 

- Ἰαίαα (ΝΜ. Ῥ. 205.) μαβεὶ ΤἈπου 1468 11, 5:2... πειὸ 506" 

᾿ πδ, αἰ νἱἀθέαν, Χεποόρμοη. (Ογτνορ 1, 4. δ.. “1 ἰδτήεη 

ΒΡεμα, ἴκυλ.). -α Παιωνίζειν (Μ, Ρ. 14.) ορτηϊ Πἰργὶ ἀοϊοπε 

Ὸ 2 



212 ΠΠ. ΡῈ ἘΠΟΟΘΌΤΙΌΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΌΙ5. 

δχμίθεγο. για. 1, 50. 1, 91. ΤΥ͂, οθ6., ἴα 114 οἴἴϑης 
παιωνισμός ὟΠ, 44. ΤΙρβιπι 8 θ5ιἰαηίνμι παιάν ὨΌΚοτνυϑ 
δὰ 1, 50. περαὶ παιών αἰοὶ ; 4ᾳοά ἰάπθη αὐ Τα οαγεὶ, 
1 πθ α88 αὐἱάοπὶ οσηξιτηδίηγ, Ἐ χϑίδί θηϊπὰ παθο ἔογιαδ 
ἴπ ([455. ὙΠ, γὅ. οἱ ἴῃ Χοπορ ΠΟ 8 ρυδδϑίδη 88:15. ΠΥ] 5 

Ουτορ. ὟἼ, ι, 25. -- ᾽Ες Ργὸ εἰς ἔδσθ βϑιηρεν αἰ χῖ588 

νἰδείυν ΤΗπογ 4685, Νά ααδπαταπι εἰς 8140 1168.1661-- 

ἐὰν ἴπι γα ]ρσαι15. ΘαἸ ΠΟ ΏλΡτι.8, 101 ἴδπιθη Ρ] ει τι ορίϊπαΐ 
ΠΌσῚ ἐς βουῖθπηῖ, Βδνιὰβ ἴῃ Ἦ]5 1ρ815, Ῥϑϊο βϑδέριμπ5 ὅπ 

Ὅπο νοὶ ἀποριι8 {0018 βεσιμα!] γὲ] (ΘΓ οὐ ἀἸη15, Βδς. (6 τ.) 
εἰς τερον ῖτατ. Ὑι4ε πδθο οὐππῖα οο]]θοῖα πὶ Ἐδυσαρσίηθ ἀἴ85-- 

ογορδπεϊβ βουρίασαθ. δια ΤΠΊρΡΓΟΡΆΡΙ6 ἰϑῆηθ 6Χ 68" 

ἄξια, ροβί νόοαθ]α ἴῃ Ὡς ἀοοιποπίϊα δὲ βἰ πα τα φυδεάδπῃ 

εἰς Ὠρα ΡΙ8ιι6 βρυδία πῃ. ε5886. Ἐογ 8815 εἰϊδπὶ Ἔσο ρθη οὈ 

ΒΟΠΒΠῚ ΡΑΓΉΜΙ βαδνεμῖ γ Ρ θα ΤῈΣ ἔπεις οογαρόδιία, ἴῃ 4πϊ- 

Ἀμ5, 81 νοσα δ Ὀγανὶβ βεααϊίῃν", εἰς 586 06 τεϊἱπϑὶαν 10}: 

μᾶν. ᾿Επειςέρχεται Π, 58. ᾿Ἐπειρενεγκάμενον ΠΙ, 55. ᾽Επεις- 

ἔπλεον ὟΙ, ἃ, ᾿Επειφξαγωγή ὟΠΙ, 94. Απΐθ: οΘοηϑοηϑηΐθιη 

δὐΐοιη ἐπες, αἱ ἐπερβαίνοντες ΤΥ, 14., ἐπεςβάλητε ΠΙ, 18. 

ἐπεςπλευσούμενοι ΤΥ, ιὅ. Ἰερίταν. --- υἱ δαΐδηι εἰς, τὰ εἰϊϑην 

εἵνεκα εντϊανιὶ ΤΠασνα468. ΤΠότηδ5 Μαρ.: Καὶ ἕνεκα καὶ 
εἵνεκα, Πλάτων, Δημοσϑένης, καὶ ἄλλον" (υἰ Χαπορδοπ. νά, 

Τη4, «ἃ ΟΥγορ.) Θουκυδίδης δὲ ἀεὶ ἕνεκα. Οὐοά 51 δα εἵνεκα 

γϑἔευυ σοῦ, ποὺ παβδαπᾶπα ἴῃ ΤΉ ΗΟΥ (146 Ἰερὶ τϑοῖθ πτο- 
ποὶ, εὖ πιὰ] ἰρίϊαν Ασ, 1, δ, ἐἵνεκα. Ἐλίατα οὕνεκα Ὑ]ν 56. 
6 Ἡθιυ15 οουεϊρεπάσσῃ. 868 αποα ὟΙ; 2. ἃίᾳ!α ἴπ ορίϊτηΐβ 
Ὠθρυὶβ δἰϊδιη 1, 68,, τὶ δἰ φαοίϊεβ ἴῃ ΧοπορΠποηΐθ, τϑρεγὰ- 
ἰὰν ἕνεκεν, πεααδημπατη ΒρΡ νου 1. ῬΠάνον. Ὁ. 267. “Ενεκὰ 
καὶ ἕνεκεν ᾿Αττικοὶ γράφουσι. -- ὝετΡαχα κλείω (Νί, Ρ. 15.) 
ἴῃ Τππογαϊάθ ἈΡίαμ6 Ρ6Γ ἢ βου Ρεπάμππι. ῬΒοίίαβ Ρ. 124.: 
Κλῇσαι (Ἰϊὰ τεροπθ Ργὸ κληΐσαι) οἵ ἀρχαῖοι λέγουσιν, οὐ κλεῖ- 
σαι" οὕτω καὶ οἱ τραγικοὶ καὶ Θουκυδίδης. ἴπι εὐ! Ποηΐθαι8 φαΐ 

ἄθτα να]ρο ἔδγα βοιρετ εἰ ἱπυθηϊταν., 56 ῃ.Βαρεπὲ ῥ᾽ ατί- 

γαΐϑ ἴῃ Ἰοοῖα ορτίπιϊ Πἰθτὶ, αἰδί, φαοά ἑπίογάπμα 4 ϑαθβουῖ- 



Π. ΡΒ ἘΠΟΟΤΙΟΝῈ ΤΗΠΟΥΙΡΙ5. δι 

Ραμα οχαπὶ, 118 455. Αυξ. Ρ4]. Ηδσ., ῥ᾽ θγυπαμα 
Ομ 68, μἰο 110 ὩὩο ἐχοερίο, Ἂσβιρεηὶ ἔχλῃον ὙΠ, 99., 
ἀπεκλήοντο ὙΠΙ, 42., κλήσειν ΤΥ͂, 8. ΝῊ, 56., ἀποκλήσειν 
ΥΙ, 64., ξυνέκλῃσαν ὙΠ, 67., ξυγκλήσαντες (ᾳποα οἰΐδιη 

το αόγαπ ΠΡΡοστιπ Ρ] είαι 6 μα θη) Υ, 55., ἀποκλῇσαν 

ΥΠΙ, τοά., κλῇσις Π, 94. ὙΠ], το, (υὉὲ νἱ 4. ποΐ.), ἀπόκλῃ- 

σις ΤΥ, 86., ΥἹ, 99. ὙΠ, 6ο., ξύγκλῃσις Υ, 71.» ξυγπλῃ- 

σϑέν Ὑ, γ2., ἀποκεκλῃμένος ΙΥ̓́, 54. Υ, θο., 4ιοά ΥΠΙ, 
95. Ργδερεῖ Ἵογὶβ Ου., δἰχας Υ, γ. ἰαίθὲ ἴὼ Αὐρ. εἰ ῬαΪ, 
βογιρίαγα κεκλειμένος. (Οὐοα ρα 4]108 5ουΙρίοΓ 8 εἰ ἸΡ 808 
Ῥιοθανὶ ροϊεδί, Ὑποπ. Μαρ. Ρ. 621. Οὐ μόνον χέκλεισμαι, 

ἀλλὰ καὶ κέχλειμαι ἄνευ τοῦ σ.) ΑἸΙΡΙ σετίθ Ὁπὰ8 δ]έεγ να οο-τ 
ἄοχ ἢ βυρρεαιϊίαξς, αἱ Βορ. οἱ ὅτ. ξυνέκλῃε Υ, δ6ά., τά σαι 
εἰ ΟἹ. χλῃστός ὟΤΙ, 58. ; ἰΐα Ῥα], ΠῚ, 1γ.: Ἰάδῃν ἔχλῃσε Πί, 4.: 

παταχλήεσθαι ΤΥ͂, 57. ἅπᾶ σὰπὶ Ο. περικλήσειαν ΠΠ, 90., τιπᾶ 
οαπὶ ὅτ. οἱ Η. ἄρλῃστος 11, ο5. εἴ ἅπαᾶ σα Η,, ἀποκλῃόμε- 
ψοι ΠῚ, 78. εἱ περικλῃόμενοι Π1, 100. ϑῃρεογδιιηὶ κατεκλείσϑη- 
σὰν ἵ, 117.» Ὁ Ρ4]. κατεκλίσϑησαν, κατέκλεισε 1, τ00.; ἀπυ- 

χλειομένους Ὑ], 54., δ ναὶ ἴην 118 ΠἰὈτί5 οουτΊ σε δ βαηΐ. 

ΑΔ. 5.10]. Ρᾳ]. δά 1Υ͂, 8, --- Ῥῖο ον ταβεϊπθηδαπι ὁ πὶ 
νοῦ. Συράκουσαι. Νάτα Συρακόσιοι οοῃδίδητζει δου} Ομ π8, 

εἰ (858. Δυρ. Ρα]. Υ͂, 4., (55. Αἥὕτς. ΥἹ, 8ο, 6, ο. ὅϑ{ 91.» 
(889. ἯΠῚ, 4.,ὄ 101 βπποίδὲ 4ὰ1 σοάϊοθυ σοι : 5. ἴα 6 
Μὰ εχ θίαας, δὶ Συρακούσσιοι"" (ἴα ΥΙ, οἄ. 96. 97. εἰ 
58:09 ἰπ ΡΆ].) νεὶ Συρακόσιοι, “ Απρ. ΨΠΠ, 6:1., Ραὶ. ΥΠ|, 

"8. ,ΟὙΟἸρανῖβ ἔογτηα Συράκουσαι τι Αἰἰἰςἰ8 φυΐάοια ῬΙαἴο- 
τἶβ εὐ ΧΟΠορΠομ 15 δοίδίθ υιδιἰαΐα ἔξ, αὐ ταοημὶ δα 6146-- 

Ἰορατα, ααὶ ἰερὶτων ταΐον Ῥ]αἰοαϊςοβ, ΕυΎ χίϑτη ΟΔΡ. 1- 

ΒοΘΟΚΗ. δα Ριηα. ΟἸγιαρ.ὟΙ, 6. 
“«Αςοοπέμθ. Οτεροῦῖῃ8 Οου πιμῖμ8 οἱ 411}} ργδαπιπιδίϊοὶ 

Δ Αἰεϊοὶς νεϊογίθιι ἑτοῖμος, ὁμοῖος, ἐρῆμος 5ογρίαπι 6886 

ἀϊοιπε. Υ. Ταΐογρετ. ασερογ. ρ. 12. 20. 844. οἱ Π0Κ. ΔΑ Ύ ΠῚ, 
92. ϑ8ε4 ἴῃ Τπαογάϊαθ Βυΐϊὰ5 Τόγτπδ6 νεϑιρία νἱκ ααΐπ- 
αυΐς5 ἐχϑίαπὶ, υἂἱ 1, 54., αδὶ φασγτα ναΐρο Ἰορϑίατ' ὅμοιον, 
εἰ (455. δἱ Αὔὑξ. δποἰδίατη εθἰ ὁμοῖοι, 1, 86., δὶ 1άοτα ἴῃ 



4. ΠΕ ΠΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙ5, 

Ῥᾳ]., Π|,,66..,. 101 ὁμοῖα ἴῃ. Ομ πθι8 ΘΠ] ΟΠΙΡι8 γθρε-- 

τὐτον, ΝῊΠ, 92... ὉΡ] ἑτοῖμος ργδθρθηὶ νεἰξ. θα, ὅϑεᾷ ὅμοϊος 
μαρὲβ 1. σγ. 82. ὅδ. 91. χάο. Π', 45. δά. γ3. 8]... ἕτοιμος 1, 
πο..145. Η, 5, 1ο. ὅδ6. 1, 85. ΙΝ, “ὃ,.,4].. ἔρημος 1, ὅν: 

80. ΤΠ. 1γ. δι. 4]. Ξ-- τ΄ ἘΞΠ188) τροπαῖον 8010] 5ειηρ ιν" δρυΐ 

ἘΠ πον αἸάδπι ποι ἐΐα σογέμ μι δϑὺ, τὶ οχ βίη] 68 ΟὉ θα, 4πᾶ6 
ἃ Ὀυκεῖὸ Δ 1, 80. ἀἰδραίαία 5ππηΐ, (ΟΕ, 5080]. Ρα]. δὰ 
Ι, 65.) Νάδμηιν τρόπαιον Χμ ρετς ῬΑ], 1, 80. δά. 65. νοῦ. 

δὶ ὙΡΙν18 ἴε γα ΡῈ ὉΠ Π68 ΠΡΥῸΒ8 “ (υὲ γποπαϊῇ 15 401 90-- 

ἀϊοθπι οομπέμ} 1), (4585. εἱ ἀπρ. 1, 65.. ΥΠ1Π, οὅ.. 1τοθ., 6τ. 

Τ. -ὅὸ. δά, τοῦ, ΠῚ, 91. 102. ΤΥ, 44, 56. θχ. εἱ ΒΘ Θρῖτ5, 

Μό5η. ο .5. Ὅς, ἔν. 8ο.. τὰ ὙΠῚΣ 2.4, 45. Αὔὐ ΟἸ ΤΠ 85: 
Ῥδη: 5ΘΙΏρΡ6Ρ, δία δἰϊδιη. 841}11 4}118 ἴῃ ἰοοῖ8. Ὑεγαμδ--. 
γ 6 4ΏΠπ ΤΠ 8 ΧΊΠΊῺ8 ΟΟΠ ΟΠ ΠΏ ΕΥῚ15 αἰ 16 1 115. ορί!-- 

τὴ ΠΡΡῚ Ῥ]ΕΥΊ 8416 ἴῃ Ἰοο18 τροπαῖον ἐπεαπαίαν, πδηο βοσιρία-- 

ΤΕ ΠῚ ΟἿ} ΡΥ ΔΥΠΤἸἸΟΟΤΊα μὰ ΡΥ ΕΟΘρ Ϊ5 ΘΟ ΒΘ ῃἰθμΐθ) 864 αὶ 
Ρίασοι. Ἴυπι Εἰγμιο0]. Μ, Ρ. 477.ν ο. 1π ει 6βΕν] ΒΘΡΓΠΟΠΘ. 

ἀθια8. ἴσος 50} 101 ἀαθεῖ. ΟἿ, ϑομδθῖ. δά Οτοροι. ον. 
Ρ. ὅ05. ἴδπι ἴῃ ΤΠυοΥν αἸ6415 δα! ΠΟΏΙΡῸ5 Ἰδσιίαν απ! θα. 
ἶσος 1, ὅ0., Ὁ] ἰαταθ ΑἸά. ἐχμῖθδὶ ἴσος, Ι, 45., 081 ἴπ 

ΑἸα, Ῥδυῖον ἰπνθμῖοβ ἴσος, 1], 44., πὉ] ΔἸ τοι ἔου δι. 

βου υϑριηὶ (488. εἰ Αὐρ., εἴ 11, 66. 8564 Π8εὸ ἐν ἀσ᾿ πτὰς 

βδιηΐ, 4ππὶ ἴσος οχδίεὶ 1, 71. 78, 91. 121, 152. Π|, 57. 
ΠΠ. 9. 41. Ἰποεγίαμη δϑῦ δαϊθη, ἰαάϊοίαχω ἃ ἀδ ϑοοραηῖτ οοη-- 

ΤΠ Οὐ ρᾶδ8ῖνὶ εἴ τη 66} ἐε αν ὐωι 1ῃ με 4ε αυο ἰηΐτα 
αἰἸοείαν. 

Πε ΤῊΝ ὨΘῺ δοΐ ἐὐζα αἸσατηιι8., ὨΪ81 φαοά ἀνύτειν 

εἰϊατη 1). Ἑ ΠΟΥ 418 (Π], γό. 70.)» πὲ ἴα Χοπορμοηῖίο, 

110 ν18 ΒΟΥ ΙΓ ῬῈΓ βΡ᾿ ΓΙ [Ὁ τὴ ΘΠ Θ ΠῚ, ΟΠ ΓΡἃ Οτδπιηδίϊοο-: 

ΤΠ ψαίευ πὶ ργδεοερία. Οἵ. δὰ ΧεμορΡΙ.. αὕτορ. 1, 6. 5. 

ΟΓα8ε8. Οτϑβεοβ π8εὸ ὄἼχϑίδηϊ ΘΧ ΘΙ ρ]8 αρινὰ ΤΉποΥ - 
ἀϊάεπι. 4α. Τἄλλα 58 6ρ 85:6, αὐ 1, 89. 158, Π, 5. ΠΙ, 
10. ὙΠ, 50. 4]. (Νεαιε ἰδίθθη βθπιρον ἴα φομ γα ΒΙΓῸΓ, 
564 τὼ ἄλλα βιρροασίίαπι ΠΡγῚ 1Π, 28, ΤΥ, 58, ΥΠ1Ι, 25. 



ν 
Ὁ 

τι ΒΝ ΕΓΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΡ915. Ἐν 

97. 100., 48 ΠΠ]Π Δ ΠῚ . ΜΕ ΠΟΙ ΟἸ11168, 1ἰὰ αἱ, 51 1-- 
ϑεμίθι ΘΟΓΏ 1 ἰΟΘΟΙΠΙ.. 11 4Π]Ρ0.8 οοπϑδίαπίθι νοὶ οονὶθ 

ἧπ ομπηϊ θυ 8 π]6]10}18 ποΐϑθ σα] θ8 τἄλλα βου ιν, πὰ- 

γΩΘΥ ΠῚ ΟΟΙΏρΡΔΙ ΔΨ ΘΥΪ8) 8ΟΓΙΡΊΟΥῚ ὨΟΒι ΤῸ 561 ρ 6} τἄλλα ρ[8-- ; 
ΟἾ1856. ΠΪδ5] Ὁ] ἐς τὰ ἄλλα αἀἰοϊίαν, αὐ 1, ιν 6. ὅ0, ὙΠ, 24. 

,8., Βαα ᾿ππριοθ} 116. ἅτιοα8.)}) Τἀναγκαῖα 1, 70. τἀγαθά 
ΠῚ, 45. (Βες. τὰ ἀγαϑά) ταὐτὰ ἴ, 52. τἀδικήματα 1, 57. 

(Δι. Μοβᾳυ. ". τὰ ἀδ.) τἀληϑῆ ΙΝ, 27. ᾽Δε. Τάκεῖ 1, 56, 90. 
τἀκείνων ΤΠ, δ5. (ποη Ραποὶ τὰ ἐκείνων) τἀναντία 11, σι. ΠΙ, 

48. δά, (τὰ ἐναντία 111, 67.) ϑάτερα ἵ, ὃ7. Αια. Καλοὺς κά- 

γαϑούς ὙΠ], 48. (καλοὶ καὶ ἀγαϑοί (458. Αὕτιρ. ΠΠ1, 40.) Δ4ιε.. 
Κἀκεῖνος ΥΙ, ὃ2. ὙΠ, γ9. (ϑ64 καὶ ἐκεῖνος 111,..16.) κά- 

κεῖϑεν Γ..δι. κἀνταῦϑα ἸἹ., το. (Ραγ. Οσ. καὶ ἐντ. ἂἰ ὙΠ, 

109.) κἀν τούτῳ 1, 57. Οὐ. Ταργύριον Λιιρ. (855. περ. 
4}}. : τὸ ἀργ. [γῇ 27. ᾽Ες τὸ αὐτό 1, 56. Βερ. ταὐτό. (ἰιι.58. 

Απρ, Ρα], Ἄ,Ε. α.ὦ ταὐτόν, τἱ κατὰ ταὐτὸ ΥΠΙ|Ι, ὃγ. (566 

τὸ αὐτό ΠΙ,, 72. ἐς τὰ αὐτά ΠΙ, 59.) Οε. “Τοὐναντίον Εάθος 

ὙΠ], 46. (ὁεα ΠΙ, 58. 855. Αυρ. με. ὅτ. Μοβαα. τὸ ἔν,» 
εἰ Βερ, ὅτε. ἔα εἴασα ΥἹΙ, 80.) ᾿Εκ τοὔμπαλυν ΠΠ|, 25. 

Τοὔσχατον {ΠΠ, 46. 0. ᾽Ες τοὐπίσω ΤΥ, 4. Ῥχγαοίοχεα ἀπὸ 

ταὐτομάτου 11, 77. ΓΝ λυ ἀπ" 

Ἡὶαΐμη, ποὰ ἕαρτε ΤῊΠπογ 465, Νατη Ῥυϊπνατα μέχου 
εἰ ἄχρυ ΒΕ ΠΡΟΣ Οἰχίξ οἰΐατα απΐο νοοδ!εμι. ῬΒγγηΐομ. Ρ, 6. 

ΜΜέχρις καὶ ἄχρις σὺν. τῷ δ, ἀδόμιμα, μέχρι δὲ καὶ ἄχρι λέγε... 

ΟΥ Μοεν. Ρ. 54. εἰ Πεγοάϊϑηι ἔναρα. ΜοΘΡΙαὶ δαθιθοία 

Ρ- 45ι. Τπομν, Μ. Ρ. χ55. "ἄχρι καὶ μέχρι Θουκυδίδης ἀεὶ 
λέγει, οὐ μόνον ἐποαγομένου συμφώνου, ἀλλὰ καὶ φωνήεντος. 

Νάμπι ααδηφδηη 1 νυ] 119. δα ΟΠ 15. Ρ] θυ αι αι μέχρις 

δηΐθ νορ θη ΘΓ] 6 θα αν, ΠῸΡῚ ἰαπηθ ἔδυ δθηρον μέχρι 

Ἔχμίροαῖ, (οΕ Βεποά, δά ΕΥ̓, 4. εἰ Εάτγαρ. βουῖρι, αἰ8-- 
ΟἸῈΡ.) 488 ΔΙἸσᾺ}1, οἱ 1, γά. ὝΠΙ, 28. 87. 96., ἴδια νὰ]- 

δαῖα ἴαϊξ βουιρίασα (πέτα μέχρις τανϊϑϑδίταα (1, 50. {Π], 

28.) ἐαϑπίων Π τὶ, Ἰάαιο ρίδπθ Ἔχρϑ!θθάατα. Ἐμίδι οὕτω 
ἴῃ ἰρτ18. ϑϑερίβδίπηα Ἰαρίίαν ἀπὶς νοσαΐδια, αἱ οὕτω ὑπερ- 

βάντες (888. Οὐ. ΠΙ, 2ά., οὕτω ἀλόγως (658. Αὐρ. αν. ΧΙ 



3:6. ΤΠ. ΕΒ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΟΥΡΙΡΙΒ.. 

τοά,, οὕτω ᾿Ιταλία 858. Αὔρ. Βεβ: ΥἹ, 2.., ποιεῖν οὕτω. ὃ 

δέ (865. ἀρ. ἤθρ. Β85. αν. Γ, .38, ΟΣ, Βογμπέιη. 66 ρε- 
ταΐπα Χοπορη. ΟΥὐσορ. τεοθη8. ἢ. 89ς.- δα 4188 Ὁπιπε5 
ΕΡΥῚ οὕτως δογνϑηϊ, τι οὕτως οἷού τε ὟΙ, 28., οὕτως ἤδη 

ΥΙ, 48.: αἰχαθ αὐ βάδην ΠΡυ 15, ἀαὶ δμΐθ νου θπι ς οταϊἔ-- 

ἰαηΐ, δηΐθ οομβοπεη θαι πᾶεο Πίεγα βᾶθρο Δα Πτ; τὖ (855. 

Αυρ. οὕτως φοβηϑῆναι Ὗ, 9.., οὕτως βραχείᾳ ὟΙ, 9., οὕτως 
κακοὺς 1, 560., οὕτως τοὺς πολ. 1, 91. ΑΔά. θανν. βογιρί. 

αἸβοσερ. 1) οῖηἀθ 1ῃ σομ οὐ οὨ 8 δὲ ργδθροβι ἰοπί θῈ5 

πιίδια πη ἀ ϑιϊπδὲ βου! ρίοι ποβῖθυ. Βυϊπιυμα ᾿ς γε εσει-- 

ἀυπιὶ πρό δῃΐδ ὃ ἴῃ σευ ὶ8 ΘΟ ΡΟ5115. Προέγραψα , 25. 

Προέχειν 1, 235. ΤΥ, 12. Προέχων {ΠΠ, τά. (564 προὔχων ἵν, 
19. 59. 8]., προὔχοιεν {Π|, 8.) Προέπεμψαν 1, 29. (δὶ ῬαΪ. 

προὔπεμψαν, υἱ προὔπεμπον Υ, τγ6.) Προεροῦνται 1, 50. 

Προετολμήϑη Π]|, δά, Προετιμωρήσατε ἴ, χά. Προεξαγαγών 
ΝΙΙ, 57. (ὉῚ προὐξ. ἰδμηθγθ τεροϑπεσπηΐ, αυυτ προεξά- 

γεῖν ΒΟΥ δα οἰἴαπι 11, σο. δ 4}101.) Προεπιβουλεύειν 1, 

558. Προεχώρησε 11, 56. (ϑε4 προὐχώρησε 1Π|,΄ δι. εἰ πρού- 

χώρει 586 ρ᾽881π|6). Προεϑυμοῦντο Υ, 16., προεϑυμήϑησαν 

ΨΙΠΠ, 9. (668 προὐϑυμοῦντο ΤΥ, 12.. πρυῤὐϑυμήϑη ὙΠ, 86.) 

δἰᾳαθ τα μη} 18. ΕἸ απὶ ργὸ προυφειλομένης ΤΘοΐα Ρ] ἉΓΊΩΙ 
πρνὶ προσοφ. 1, 5:1... 4φιυθιπδαιποά πὶ 86 Ωρ ι 80} 1} προ- 

ορῷν. Τυμπ 1ῃ ῬΥΔΟροϑι Ομ θυι5. οὐἱπὶ δα δίδη νο 1 Ποἱ}5 
ΘΧΘΙΏΌ]α ΠΟΠΠῚ]18 Ὠϊαϊα5 παροὺ 8586 ἴῃ Ῥυδοίαϊς., 4086 
4118 δποῖα πο ἐγδηββοσ Βδιπα58. ,,κ1[, 2. Μετὰ Εὐβοίας 

᾿ ΒΟΓΙθΘ μά τὰ σὰπὶ Βοσ. (8585. αν, [61], 325. Ἰορίταν εἴ μετὰ 
᾿ ᾿Ιλίου ἅλωσιν 1, 15.7]ὺ Μετὰ ὀνόματος 58. γοοίϊϊα58 ΠῚ, ὅ2. 

Μετὰ ὁπλιτῶν ΠΠ, 45. μετὰ οἵας Ὗ, 7. μετὰ ᾿Δριστέως 1, 61. 
82. μετὰ ᾿4ϑηναίων ΤΥ, “4. θὃ. Ὑ', 29. 8]. (5664 μετ’ ᾽49ϑη- 

ναίων 111, 15.)., μετὰ ᾿Αλκιβιάδου ὙΠ], 85. εἰ 1 φαδτη ρ]ὰ- 
Υἶη8., οἰ ἴῃ πομλ 15 ΔρΡΕΙ]αἰϊνί5, μετὰ ἀνοίας Ὗ, 111.» 

μετὰ ἀσϑενοῦς ΥἹ, θ8., μετὰ ἀειμνήστου οοὐά. 1, 33.}] Κατὰ 

ἔχϑος Τ, τοῦ, (485. αν. [υἱ ΠΥ, 1. 54. ὙΠ, 57. ϑῖο κατὰ 
ἔτος 1ΠΠ, 68. ΤΥ, 55. 4]., χατὰ ἱερῶν Ὺ, 47., κατὰ οὖν με- 



ὙΠ ΡῈ ἘΠΟΟΌΈΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΟΙ5. “γ᾽ 

«φαπύργιον ΠῚ, 22.} “Παρὰ ᾿ἀϑηναίους Τ᾽ ὅ9. Ὅ865. πε. [Παρὰ 
᾿Εγεστκίων οοὐᾳ. ΥἹΙ, 57. Διὰ ἰσχύν 1, 85., διὰ ἴδια ΥὙΠ|, ὃ8.] 

᾿ς ᾿Αλλὰ ἐπί (55. ΟΥν. ΤΥ, ιτά. ᾿Αλλὰ ἀπό Ο459ὲ Αὐρ. 
Βερ. ΤΥ, 21. [᾿Αλλὰ ἀπολιπόντας ἸΨ, τοο. ἀλλὰ ἀναχωρεῖν 
ΙΥ, 154. ἀλλὰ ἐπὶ ἀγαθῷ (485. Αὐρ. ΙΥ, τιά. ἀλλὰ “Ἱππίας 

ἈΤΝ Δυρ. ἐσ, ΥἹ, δά. ἀλλὰ ὑπό ΤΥ, ιοϑ. --- ᾿Επὶ ἀπο- 
στάσει 1Π|, 2., ἐπὶ ἀδύνατον 11, 11., ἐπὶ Αἰγιτίου 1, 97. 

(5Ξεα ἐπὶ δ Δ Υ» ἢ 11. χ8.), ἐπὶ "Ζργος 11, 1ο6., ἐπὶ ᾿49ή- 

ας δες. Αὐξ. ΥἹ, 55. (πο ἐπ᾽ Εν 24.) ἐπὶ ᾽Ἐγέ. 
"στῆς ΥΙ, 62. (ἐπ᾽ ἐλευϑερώσει ΠΙ|, 10.2, ἐπὶ ἡμᾶς 1Π1|, δι, 

(ἐφ᾽ ἡμῖν 1Π1,. 159. 15.) ἐπὶ ̓ Ιασόν ὙΠΙ, “8. ἐπὶ ̓ Ιωνίας ὙΠ, 

59. (ἐπὶ ᾿Ιδομένην ΠῚ, 112.) ᾿Επὶ ᾿Ολύνϑου τ, θ2. ἐπὶ ὀκτώ 

Υ, 68, (564 ΒΟΕΡΟΣ ἐπ οἴκου εἱ ἐπ' Οἰνιάδας 1Π1, χ.) ἐπὶ 
ὅσον ὟΠΙ, 66. ᾿Αντὶ ἱερῶν ΤΥ 5 98. ἀντὶ εἰρήνης 1 40. (868 
οἴ. 1, 120.) ἀντὶ ἐνσπόνδων 1, 40. -- “Ὑπὸ ἀνάγκης (885. 

Βος. Π|, 52. ὑπὸ ἀπειρίας ἴῃ ΕᾺ χίι Π δὶ ὑπὸ ̓ Αϑηναίων 

(α55. ΟΥΕΤΙ, 16. [ο. 1, 8. 1Υ, 27. 110. 4]. 1 ὑπὸ ᾽4μ- 

πρακιωτῶν 1ΠΠ, 107..5 ὑπὸ αὐλητῶν Ὗ, πο., ὑπὸ αὐτῶν ΥἹ, 4. 

(θὰ ὑπὶ αὐτῶν ΠΙ, 9.) ὑπὸ ἀποίκων Ἶ, 58. οὐ χη]. 5] τ}1}18. 
Πετα ὑπὸ “Ἑλλήνων 1Π|, 116. ὑπὸ Εὐκλείδου ΥΙ, 5.1 “Ὑπὸ 
ἡμῶν 1Π, 39. δ6. [5ε ὑφ᾽ ἡμῶν 1Π, δι. 6γ. ὑπὸ “Ηρακλει- 
δῶν 1, 9. ὑπὸ ᾿Ηδώνων ΤΥ, 102. ὑπὸ “Ιππάρχου ΥἹ, δά. ὑπὸ 

ὀργῆς 1Π, 56. Νεῆᾷο 4] ἴῃ ἀπό. ᾿4πὸ ἀρετῆς (888. Ατιρ. 
ΤΙ, 57. ἀπὸ ἑσπέρας 11, 115. ἀπὸ ἡμῶν 1Π, 57. (80. ἀφ᾽ 
ἡμῶν ΠῚ, 1.1.) εἰ 4114. 

4᾽ ὄντες 1, 58. Ἀδοιΐῃ8 (488. δὲ ὄντες. πρὸς δὲ ἡμᾶς 
(455. 1, 86. ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες ἢεσ, (85. αν. ΠΙ, 15. δὲ 

ἀναστήσας (858. τ. [Π, 28. τῇ δὲ ἕχτῃ Βόρ. (455. 107. 
οἵ δὲ ἐναντίοι ΤΥὦ, 10. ρΡ]ογίᾳ 6 πι85. εἰ εἠά. δὲ ἐπιγιγομένου 
ἈεΡ. (455. , 1ι. (βοὰ δ᾽ ἐπιγιγν. {Π|,.26,} δὲ ἕερόν Ἀερ. Υ, 
1δ. τῷ δὲ ἄλλῳ Βθρ. (855. αν. Υ, γα. δὲ ἐς ἅπαν Ἀορ. (855. 

Ὑ, τοϑ. οὗ δὲ ᾿Αϑηναῖονι Ἀεξ. (55. αν. ΠΠ, 84. (Ξεὰ οἱ ὁ᾽ 
᾽,38. 1Π, 5. 6.) Οἷόν τε εἶναν (8855.1. 91. [οἴ Π1. κ.5.] ὥςτε 
ἀδύνατα Ἀερ, Ὗ, τά. [ὥςτε οὐκ εἰκός Π|, 15. ὥςτε αἱ ΠῚ, 17. 



ς,.8 1 ΡΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΘΙΒ., 

ὥςτε ἕν ΠΙῚ, “1. (5ε4 ὥςτ' ἐπελθεῖν ΠῚ, 45.) [Οἱ δὲ οὔτε ἐς 

τὸν Μαλόεντα ἐξῆλϑον, τά τε ἄλλα εἴς. ΠΙ, ὅ. (868 τά τ ἄλλα 

1Π, 36., δὲ ΑΓ. τε.) ὅτε ἔτι ΠΠ,, 15, ὅτε ἐς (858. Αυρ. Βι6σ. 

ΤΥ, 29. ἐπί γε ἐμοῦ ἼΠΙ, 97. Μαχίπιθ 1 ορροβι 8 πη8π|- 
Ῥυὶ5 οἱ δηΐθ 1πἰθγρα ποι! θ δέ οἷ τε ΡΙΘΠ8 50ΡΙΌῚ δο]θπῦ: 

αἰϊαπαθα πὸ ἴῃ [15 ἀπ] 46πὶ ἀθργθμθεπα 5 οοηϑίαηΐθμη Π5ΌΠΙ. 
1Π, 20. Οἱ δ᾽, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς. Τ, 124. Τοὺς 

δ᾽, εἰ γνωσθησόμεϑα ξυνενϑόντες. 1Π, 25. οἵ μὲν ἀπὸ τῶν 

σύργων -- οἵ δ᾽ ἐν τούτῳ οἱ πλείους. Π|, “4, εἰσὶ γάρ τινες 

αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο --- εἷς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλή- 
φϑη. 10. οἵ μὲν οὖν Πελοποννήσιου --- οἵ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως Πλα- 

ταιεῖς. ΠΠ, 57. ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων --- μάλιστα δ᾽ ἐν (Οτ. 

δὲ ἐν) τῇ νῦν μεταμελεία. 1Π, 54, ὁ μὲν ἐξῆλϑε --- ὃ δ᾽ ἐκεῖ- 

ψον.}" Ααα. Εδγσ, ἀἴβοσαρ. ϑογιρί. ; 

οσΔΡαΪα, 4π86 ἀραὰ ΤΠπογαϊάοπι προϑίγορἼιίγε, ατι1--ς 

θυβάαμα 1ἢ ἰοοἱ8 ῬΔυΪαΠ ΩΤ, βιμΐ μαθο. Ῥυϊαθτα ραγιδα- 

146 4188 τιθιογυ Βυ πὴ αν. ἵἤπᾶχ, δ. 50..5,, αυἱϑ 

Ῥη5 δά ἅμα ΠΠ|, 17. 22., ἔπειτα Π|, “1. 6γ., τάχα ΠΙ,, θά. 

Τα νόοοάθυϊα σοιηροκίίᾳ εχ δέ, αἰ ἥδε ὟΙ, 16.,, τῇδε ΤΥ» 

85., τοῖοδε 1, 5ὅ8.. τήνδε 1, γὅ.. τοσῶνδε ΥἹ, 1τ4., ὥδε {Π] 

, οἱ τε, αἱ εἴτε ΠῚ, “8,, ὅτε 1, γά. ΝἼΓ, .ὅ.,, οὔτε ΒΪ, ΟΝ 

8., ὥςτε ΠῚ, “25. εἰ 51}}1}18. 

ῬοΥτο ἃ πεῖ} 15 ῥϊαχα!ς ἴῃ τἄλλα ἵ, 155. (1ῃὴ (855. 
Αὐρ. Βερ.), ταῦτα 1, 90., πάντα 11, 67.. οἰΐαπι μάλιστα 
ΙΝ, ν6. ΟΕ ΜΝΗΝ δηΐθ ἄν, υἱ πλεῖστ ἄν ΤΗ͂, ὅο., μά- 

λιστ ἂν ΠΙ, 85. (β6ἀ μάλιστα ἄν ΄, 1το0.}; ἥκιστ᾽ ἄν ΠΙ, 71. 

(864 ἥκιστα ἄν ΠῚ, 45.). Ἐπίατι δ᾽ ἴῃ τοῦτο ἔ, ὃ4: ᾿Αἰᾳηδ8 

ὦ οἱ ὃ ἴπι ραβϑεῖν8 νϑὶ πηθα 5 δπῖ6 ἄν, υἱ ἡγούμεϑ' ἄν Υ', 

τοϑ., ἐλύοντ ἄν 1, 44., ἀγωνίσαιτ ἄν 1ΠΠ, 58., τράποιντ' ὅν 

νὸν το. 568 πειροῦντ᾽ ἀπ' αὐτῶν Τ, 24. 6 ΠΙΡΓ5. φογγίσθη- 
ἄπτι ἐγαῖ, αὖ ἕπεσϑ᾽ ὅπῃ 11, 1᾿. Ἀδνουίμηαν δά πἰδεμηι, 

4αὶ ἔδῴπειβ ο88 1η εἴκοσι, αὐ εἴκοσι ἡμέρας (855, Δαρ. Ἦν 

59... εἴκοσι ἐπλήρουν Αὐὺφ, αὖ. αἱ. ΝῊ, 1χ.., εἴκοσι ἑκατέροις 

Ατρ. Ῥαὰ]. ὙΠ, ὅ., εἴκοσιν ὅμως (88, Αυρ. δσν, ὙἼΗ, 97. 
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ΟἿ. ερ. 652. Οοπέγα.,. ρϑπθ ὑὲ ἐπ οὕτως, εἴκοσιν εἰΐδπα δπὶθ 
ΘΟ ΒΟΠ8ὨἰΘΠΊ τϑρεγ αν 1π μς ἀμοδῳ 1 γ18,, πηᾶχίηθ ϑηΐθ 
καί, ἊΠῚ, 10. ΤΥ, 45: 199. Κ, 25. ΥἹ, ὅδ. (πεαμο᾿ ἰδτηθα 
βειροσ, υἱ ὙΠ. 25. νἱάδηι5. ΟΕ, ὙΠ, 5..); 56εα οἰϊατα 
εἴχοσιν τοπρῶτον ΤΥ, 110... εἴκοσιν προςπεσόντες Ὗ]1, 97. 

Αἰφαε ἐξα οπημῖπο ν ἐφελκυστικόν ἴῃ (488. εἰ Αὐξ. Ρ] ατί παΐϑ 
ἴῃ ἰοοῖβ σοπβομδηΐθιη ρυϑθοθ δ, τπαχὶιθ καί, ραν 1π- 

ἱεγοθθθπίθ ἱπίοσρυποίίοης, ρϑυξϊηι οἰΐατι τὶ νοοθ 388- 

515: ΕΓ 6 Ρ]8π6 ποι Ἰϊςοῖ. Ἐοάθμ. ποᾶο οἰϊδηι απὶα 418 νοὸς 

οαΡα]8 ̓Ἱποῖρ  ϑηῖα πηδχίητε ρεν αὶ εἶ τ, εοα εἰΐατα ρεν ὃ, ἢ, 

π, ὅ, φ. διά. διτ. ἀἴβοιορ. βουϊρί, ὶ 

Οοπέτα εἰΐαπι ἰάθπὶ ν ἐφελκυστικόν 88 606 τη8]6 ἀθεβί, 
γΙά. ἀε Ηἰβ οπγηῖθα8 Ἐγν. εἰἴβου. δουρί. Νὰ δαΐθμπι 86 εἶλι8-- 

Ὠ]ΟΑῚ χηϊπτϊα5 ἀθημο γε ΐρα οορϑτηιν, ρίδοθὶ Ηἷς βἰδιΐ πη 
ςομπβί θρασθ ψοοαα]οτ τ ἔῃ βου ρθπάο γ6] Ομ ποι ο ἢ 68 

νεῖ ἰδ πποίϊομε5., 4 δ πη α8 1} 688 ργορειῖθ 86] Αἰτιοαμι ἀ4-- 

Ἰδοΐατα ποη ρου ποηΐϊ. Πἰβρυΐαμπε δηΐμη, αἰγαμπη 5ου]θ6η-- 

ἄυπι εἷῖ τὸ πρῶτον, ἐπὶ πολύ, μετὰ ταῦτα, κατὰ τάχος, οὐχ 

ἥκιστα εἰ ἰΔ]1ὰ δοχοθηΐα., δι τοπρῶτον, ἐπιπολύ, μεταταῦτα, 

κατατάχος, οὐχήκιστα. {ιτααυθ δεηϊθηιία διιοϑ. πϑοία εβὶ 
Ῥαΐνοῃοβ, οἱ γϑβ 60 τη ρὶβ ἀἀδ]α. απο 8}11 οοάϊθε8. δ]ΐαπι 

ΠΟΤΕ ΒΕ] ΠΤ, ΠΘΉ116 510 5}}}} 5155 11}18 πὶ ἰοο5 5101 σοῃ- 
ϑἰδπϊ, εἰ φυρα ποπηΐηθπι ἔαρὶῖ, δας 408 1π γΟ Δ ΡῺ}15 αἰγὶ τ 

γΔΕΏ (18 ΟΠΙΠΪΠῸ Ῥϑυτι ΟΠ] σθηΐε ἔαϊ556, 1π|0 Ῥ] Δ] ὰ 6 

οΟὨἐη0 80} 1ρ51556. Οὐἱ νοσαθυΐα σοπὶα ποίη 80. 1θὶ νο-- 

Ἰυπέ, ἀϊσαπί ἴα 586 ΡῈ Ἔν] 8 αι στ αίοηι (αυππι τὸ πρῶ- 
τον, (85 Τύγϑίθ, ἀἸβι] πσυδίν ἃ τοπρῶτον, Ζυαογϑὲ, δ ἴΐα ἴῃ 

4118), δὲ ργονοοδπὲ ργδείογθε δ γοοαβ ἴῃ ΒοπιδποραΠι εἴ 

Οεγτμδποραπὶ ἰἰηρσαΐβ οοπογεῖαϑ, 8864 Ποστ ρθυδηὰθ 
ἴρβα ἀυβιταϊοπΐθι5 ΟΡ ποχία 6586, δυο! δίεμη. δυιίθιη 
ψΟΓΒΟΓΏ,Ω 5616 αν ]ίδσι,, 4} πιοπθηΐ, οἱ νοοᾶρτα αἸ518}-- 

Βεμεα 6556 τηᾶχῖ μηδ ἰπ 6 σε ηΐ ΔρΡάτευΘ, 406 118 586 ρ6 

ϑψόοι]α ΑἸϊσυα ᾿ηςονΠοἰδίν, αἱ τὸ δὲ πάλαν ἴ, θ,, τὸ μὲν 
πρῶτον 11], 66. 111., τό τε λοιπόν ΠΙ, 71ι., εἴ αυοά αἱ. 
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δἰΐογαιη τδϊϊοπθηι σὰπὶ σοπϑίδη δ φαϑδη ἰεμεδΐ, ἰαπἄθηΣ 

δ πιοηϑίγα νόου ]οσιτα ραγυθηίαί, φαδὶϊα δἰηξ ὥςεπιτο- 

πολύ, ξοταμάλιστα εἰ 51.114 πα], Νο5 ἴῃ τὸ ἴαπι ᾿ποουία 

οοὐϊοεβ ρυδθϑίϑβϑηοθ, ἀαδηΐαμι δίπθ πἰπηᾶθ ἸΏσΟΠ- 

δ᾽ δητ8ο οὐ πυῖπ6 βοτὶ ροία] ΡΤΌΧΙΠΙΘ, ΘΘα 05 ρα ἴα νυ τη 5. 

Πδηπα Ρ᾽ τὶ πιϑ5 δἰ ϑηγο αὶ (οἰ μ 68 ἀἰδι απ πιο 8, ππδχῖιθ 

4086 εχ δρίϊοαϊο δὸ πθαΐγο δα! δοι νογατα δὺξ δάνογθϊο, 

εἰ 4ι86 6Χ ὅτι 868 ὡς αἰᾳπ6 βῃρευϊαίνο σοπιροβίίαο δα ηΐ, 

ἴῃ 811|5, πιαχίηιθ ἴἢ ρυϑθροβ οπ θὰ5 4] θυ ϑάδηα οὰ 50 
ποιμηῖτθ δανθυθιογιπι βισηιποαίίοποη πα ρθηὶ 5.) οοπ-π 

Ἰαποίίομοια ρυδοίαππιι8. Ο 86 οπΐπίϑ εχ Εδεγαρίηθ αἴβογθ- 

Ῥαμτ5 βου ρίαγαβ τη γα δαϊθοίᾷ ορίϊπιδ ροϊεγιηὶ ρΡεγϑρίοὶ. 

-.»----.--  .... 

ὕαΡ. ΧΥ͂ΤῚ. Ατρυπιθηξτιην ΡῬτιδθοθάθηξί5 οΑΡ 115 σοπ Σπτι8.- 

ἴατα. Οὐοπβίἀοταπῖασ ἤδχίοπθβ ποιηΐπαπι. δὲ σογρο- 

τὰῦπι. ΘΟΔΙΙΟΙ ΠΟΥ ΠΟΏΠΏΪ4 ἄς ἀϊαϊθοῖο Τ)ουΐοᾶ πὶ 

ξοφάετνίθυβ5. Ατρίνοτατι οἵ 1,ἀσεἀδοιμοῃτοσειτα, 

Ῥεγρίμιι δα Πεχίοπαβ δὲ ρυ]ηταμα (146 πὶ ΠΟΙπαΐ ΠΠ1Π1ς 

Δοδαϑαίν απ βεοαπαδ86 ἀεοϊιπδὶτο 5 Αὐξιοδα ἱπ ὩΟΙΔΏΙ ΡῈ 5 

Κίως, Κῶς, Τίως, "άϑως 5ἜΥΡΘΥ 6] ρᾷθ:8 βθιρειν ἴῃ ὦ 

Πδοι ἐσαάαπὶ Βαυϊηδηπὰ8 εἰ Νίαιϊαε, δεά Κῶν ργδϑ- 

Ῥεμὶ οπῖπθα Τμπου 1415 πρὶ ὙΠΙ, 41. εἴ, ἀΡῚ ἀπὰ8 ΕἹ. 

ἀἰςδθητ, 1οϑ. Τέων εχ ΠῚ, 16 18 δέανζΖιαϑβ Ρ. 57. μᾶ- 

Ῥεῖ. [Πἰ46 οἰΐαιι "ϑων 6Χ. ορίϊπη15 1Π}0}15 τορι Θμ ἀπ 

Υ, 5., εἱ ἀγήρων Π, 45. ποη 50}]]οἰϊδ μάλ ηι. 

ἸΝοπιΐπα ἐσ ἄρχειν ἴδοία, 486 ἀρ 4]105 χηοᾶο 5θουπ- 

46 πιοᾶο ρυίπιαθ ἀδο πδι οἶδ. σαπὲ, ἀραιὰ ΤΗμπογἀἰάσαι 

βθ ραν ἀοβι μα ηἕ 1 αρχος. 18 τρνήραρχον ΙΝ, τι. ὙΠΠ, 47. 

76. ἴπι οπιπίθα8 ΠΠ 18, δὲ ἴῃ (888. δίψιι Αὑρ. πρίημ6. 80-- 

Ἰὰππι σον 1Π, 44., ΥΠ|, 15, 58,, αἰχὰς οὐπὶ 118 ἤερ. 

ΙΥ͂, ὅ8. ΨΙΠ, 4. α]. τριηράρχης ἜΣ θεπί. Αἴααθ ἴΐα τα- 

ξιάρζης αι, ΤΥ, ά., ἀϑήπε πιαῖο, ΕἸῖατα ΧΘπΟΡ ἤθη δαῖα- 
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ῬῈΡ ἴπ ἄρχος δη1 Πδες πουηῖπα. Ὑ14, δα γύορ. ΠῚ 1, 32, 
«οἵ, Βογῆεια. ἀὲ σοτδίηα Οὐτορ. τεοθιβ. Ρ. 91. Ὑἱάοβασὶ- 
αν, “αααπίωμπι 1ῃ Πεπιοβίμεπα δγγανοσιὶ πηδη. ΒΕΚΚΟΙ, 

σε, ΕΡΒειθγια. {ἰ|. ᾿θηῃ, ἃ. 1817. τη, Ματγί. ρ. άδι. 

ἴπ τονῖϊα ἀθο!πϑίϊοτθ. ΒΡΟΓΠΘ μα ἔογιπα υἱέως 1, 15, 
ΡῬτο 408 εχ Τβοππὰ ΝΜ. Ρ. 866. δίᾳφμε Τμαςγα 18. οοαϊοῖθι5 
χοϑιισπάμτη υἱέος, ηποῦ ἰεσίταν 1, 156. Π. 1οο. [Υ, 56. 

(4πδηαθδηη Ἠΐο (]8δθπιϊθηὶθ ( 8488.} 8]. οἵ. ΡὮγυπ. Εδ]]. ρ. 
22. εἴ Μδϊ. Ρ. 55. εἰ δά, Το]]οηδατ. δἰἴδτι ΠΡΟ ἢ) ορ6 
ἄστεως 11. τὅ.., οἰ81 16 δῖ ΠἰΥῚ Ρ]Ου]6 βοενᾶμὶ ὙΠΙ|Ι, 45., 
4πατα ὙΠ », 95. ἄστεος 8ογεαίατ. Ὑὶα, ἐδιπεη Βαξίτη. Οτ, 

τηᾶκχ. δ. δι. ποῖ, 2. είετίοσ εϑὲ ἔοσγμηδ ἡμίσεως ΓΥ, 85.. 

δὶ Ραν. Η. τεοὶς ἡμίσεος. Οἵ, Π, γὃ. τοῦ ἡμίσεος τείχους, 

ὩΡῚ ἡμίσεως εδὲ ἴῃ Ατ, ΟὨγ, εἰ Βορ., δίᾳιβ ἡμίσεος ἡμέρας 
ΤΥ, τοά, [τὰ βραχέος 11, 7γ6. ΥἹΙ, 29.5, θὲ ποππαιΕ Ρογ- 

Ῥενᾶπι βραχέως. Ααά, Αὁ6]. Ἡδροάϊδη, Ῥ. 198. Ῥατνν. εἰ ρ. 
455. Ῥίει5,,. Οτέρον, Οονϊηϊι. Ρ. 455... ΤΠοι. Μ' Ρ. 452:,, 

Ῥμαγοσ. Ρ. 359.. Εἰβοδεσ. δὰ 6 }16σ.1, 155., Μίδϊε, ῥ.. 55. 

Αὐαθίσαῃτη δϑὲ ᾿π]]οῖασα ἀθ πομπιϊπδίϊνο Ῥ]ΌΣΑ]} 518.- 

δἰ δ τἰ σου τ ἰδυ ἶδ 6 ἃἀοοἸ πα ϊοηῖβ ἴῃ εὺς Ἔχοππίϊι πι, 46 πὶ 
ἴῃ σνῸ] σαὶ δα Ἰο πΙ 8. οατα τηδχίπηα ᾿ποομβίαηςα τησθο 

δουϊθαπε ρεῖ εἴς, τηοᾶο ρὲῖ ἧς, αἱ Πλαταιῆς 1Π,. 52. 5η4., 
56 Πλαταιεῖς ΠΠ, σι. 544.: Μεγαρῆς 1, τοῦ. ἈὈΪ νά, Βεπεά, 

(αὶ οομξευτὶ εἰΐαιι ροίεβὲ δα ΙΥ̓, 95. ΕΕ Ὗ, 9.), 5ε4 [7:- 
γαρεῖς ΠΙ, δ1᾽1.: Χαλκιδεῖς ΤΥ, γ9., 884΄ Χαλκιδῆς Ι΄, 81. 

Ἐχ Πἰδτῖβ (8588. ρΙεγαπιαιο εἴς, (οἰδὶ 4αοα ΠῚ, 95. 1, 6ι. 
ΥΙ, 6. Ζώριῇς, ΤΥ, 72. ἱππῆς 5οτιθιι, ΠΙ, 92. ἤΖηλιῆς 5ἷης 

ἢ 5ΌΒ5ογ. εἴ [τα ξοχίαϑϑίβ βθσμθὶ ἰζθσαχωνα. οὗ, ΠΙ, 96. 101.) 

Αὐυρ. εἰ Εὰ ῇς (υἴοὶ απο {16 ὙΠ, 5. Δωριῆς. πε α ΒΡ βογ. 
Βαθοῖ, ἰΐθτῃ ΠΠ, 95. ἥϊηλιῆς, Δἀ4, το!.γ 601, 27. «Παλεῖς 

οἱ “Ἑρμιονεῖς). ῬαΙ. οομϑίδηῖει ἧς βἰηθ ε 800)80τ. ἰυείῃγ. ΑἸΐ 

Ρᾶγατα οἰ οοπείδηξ, αἱ Β6 5.» 4αἱ ρ᾽θιαμαᾳτιθ εἴρ, Ὠξαυθ. 
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ἑαϊδιον τάτο ἧς, εἰ Οτ,, 41 δὲ 1ρ36 δ! σαὶ ᾧς ΒρΡΡ ταν, 

Θερταναῖὶϊ Πἰρνὶ, Ανὶ Ομγ, Ῥᾶπες εἴξ Ἔχ μθθηῖ. ϑιηρσι]οβ 

1οοο5 νἱἄθ ἴῃ Ἐδιγασ. ΟἸΒΟΓΘΡ. βουιρί. Οὐδ μη Πα ἐἸσΟΥ ΨΘΤῸ 

ἐοοιτπαοπῖα οἱ οτρο ΒΓ. ἔοΥ ΠΑ ΤῸ ΓΕ ἧς (5ἴπ8 .}) ϑουῖθὶ 

ἴαθοηι. ΨΜι4, ρΡοςϑβιπιασαη ατέρογ. ου. Ῥ. 100. εἰ οἷα 

Τηΐεγργν. Ρ. 101. δ Βαΐιπι. ατ. τπᾶχ. δ. 52. πο. 1. Ἦοο 

ἰϊαηαθ τϑοὶριθηατα οατανπη5.. 

Ιῃ δἀροιδαϊϊνο δυϊθηι Θ᾽ πιϑπιοῦ! ποχηΐπατα ἧς νεῖ εἷς 
ῬΙΌΡΑΓΙ πο Ροϊεβί. Νᾷπι αδηηαϑπὶ ἴῃ τη 6}1018 σαν ΎΉ η1-- 

θὰ58 ᾿πιόγάσπι ἰΐα ἀἸχεσαπΐ ἰγαρΊοι (γ1α. ΘΌΡΗ. Αἴδο. ν. 583.), 

αἴᾳαθ βαθρίιβ ΧθθΌρμοη (νἀ. πο8 δά γιορ. 1, ἀ. 1.}), ἴἢ 

ΤΒυοΥ 46 ἴδπτοπ ἀπὸ ἐαπῖαηι 6ἰπ18 Γοὶ ν θϑιϊ βία ἀερνθμθη-- 

ἀυμπίαν, τοὺς Πλαταιεῖς {Π, σθ., φυοά παπᾶ ἀπ 16 δουτΊρθπ- 

ἄμππι, απ Πλαταιέας Ἰοραίαν 11, 77. ΠΙ, 52. 4]. οἱ υἱεῖς 

ΥΙ, 80., φυοά ἀμθλῖο δα ἰδηξαπείαια 811, απ. πος πο- 
Ταθη ΟἸΠπΙπΟ. τη]ϊα Παρθεαὶ ρεου] σα. [μοριίαν τσεοῖθ 
υἱεῖς εἴδατα. Χοηορῃ. (|. 1.) 6 ἰοία τ οἵ.. ποι. Μ. 
Ρ. 564. ϑίαγΖ. αἀ Μαϊῖι, ρ. 56. ΕἸΒΟΙ ον. δα Ὑε]ον. 1,123. 

εἱ 144, 

ΝΝοπλῖμα ἰπ εὖς Ραγυπι 8ἱ οομῖγαμὶ αἰοαηίατ, πη νᾶ- 
1εῖ ἢοο ἀκ ρϑθηῃϊῖνο ρίανα]1. Ναα απο Μαιίδγια5 Ρ. 58.᾽ 
6 ΠΙ, 2:. αἴξεγι Πλαταιῶν, 101. ἃ Πλαταιαί, ΟΠ. ἃ «Πλατανῆς 

ἀεγνδηάιμπι εοῖ, αἱ ἀοοοῖ βθαμθ8 ᾿4ϑηνῶν. 118 οἰΐθιι 1, 

γϑ. 51 βουϊ δῖαν ταύτῃ μὲν ἡ Πλαταιῶν “πολιορκία: κατεσπευά- 
σϑη, υἱ Ῥγδοῦθηςξ Π0γ1, ἃ Πλαταιαί ἀογναπάυμη. ΑἸΠ]9 

αυϊδιβάδιη ἴῃ Ἰοο8. 1 616 1Π00118. ΠΙ8Π] [6810 56. Π1Ὸ δϑὲ, 

98 η6 Ορἐϊπηὶ ἸΠΡΥῚ βου θαηὶ Πλαταιῶν. Ὑἱὰ, ΠΗ, 2..0. ῬᾺ 

ΠΠ, 68. ϑεᾶ Πλαταιέων δεγνδίων {Π, 5. 4, 1Π.. 22. 25, 24. 

8]., αἴφιδ 18 ᾿Ερετριέων οἱ Ζωριέων 1, ιὃ.., Θεσπιέων ΥἿ, 
οῦ. Κεῖ ἴῃ δοσύβατνο ρα 8}15,. π΄ 400 αἰΐα ΠΟμϊΠὰ οοα- 

τνδμυπΐαν, ἂτ Δωριᾶς 1, 107. Ἑστιαιᾶς 1. 114., ἰἅπιεῃ 
δ΄ ΙποοΪα5 0 ὉΤΠ)6 εἰἸδοδυπμθη 95 Πλαταιέας αἸοιίαν ΠῚ. 82, 

810 ἰδιαθη οἰίαμι Μηλιξας Ὗ, δι. εἰ ὲηλμέως (ν.1ο0. Ααἰ. 
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“Βυιίηι. αν. τπᾶχ. ὃ. 68. ποῖ. 1. Ὑοοὶβ Πλείων (}. Ρ. 45.) 

. π Ἵ μυσν 166 Π86 δχϑίδηϊ ἔογη86, 

ΠΝ, πλέον ἴ, 90. 121: ΠΠ, τοῦ, ΤΥ͂, 4. 20. οἰο. Πλεῖον 

ὸ οοὐα. ΠΗ, 21. 65., εἴ τὰ δαϊἰ. 1.5. 9, 

ὦ. Πλέονος ΤΥ, 17. (Άεσ, ἀεριν. πλείονος) .21. 80. εἰ ἴὰ 

λ Ἰθυ8 ΠῚ, 91. Πλείονος 1, 1τ24. ΙΥ͂, 4). Υ, 18. 
Ηλι ν, αἱ: 

Ὦ. Πλέονι 1, 121. ΤΥ, 55. 6ι΄. εἰ ἴῃ ορίξ. τη85. 1, χά. 
δϑεαὰ ἴὰ 1564 6 1} πλείονε τ 72.) πο ἰερσίαν Ὗ, θο. 

᾿χιά, εἰο, 

Α. Πλέω 11, ὅὃ9. ΙΥ, 19. Πλείω ὙΠ]|Ι, 59. Πλέονα ΟΝ, 

82..ΥὙ, 47. 

ΡΙ, Ν. εἰ Α. Πλέους τιυϑαπδαπι ηἰδὶ να]ρο 11, 8... Ὁ01 ΡΥ 
τϑοῖθ πλείους, 4υοά Ἰοσιίαγν 11, οϑ. ΙΥ͂, τά. 68. 
Υ, 59. γ5. εἰ βαορ[ββϑίπηθ, Πλείονες ὙΠΙ, γ3, Πλεί- 
νας ἸΥ, γὅ, 

Πλέω 1, δι. τοά., ἴπ ΠΌτῚ8 1. 120. 11, 56., 564 

πλείω τϑρευϊτωγ ΙΝ, 10. γδ. ὙΠ, 45. 8ι. ὙΠ], 49. 
Εοἴο., 6 {|}18 τϑϑιτὰοπάαμι 11, θο.. 

(. Πλεόνων ΤΥ, 29., Ἀὶ Ατν. πλειόνων, αοά Ἰαδεο, 1, 

2. {Π|,116. ἀν, 52. 65. 4]. οἱ ἴῃ Π|ΡχῚ5 δαπ 1, 79. 

Ὦ. Πλέοσι 1, 58. Πλείοσι 1, χάϑ. 1Π|Ι, ι15. ΙΥ, δ. 11. 
ΠῚ 17. οἴο, 

ἡ Ἔχ ἨΪ5 Ἰρτεν Ῥαγεγη σομ ἔπι ηϊι, ῬΑΤῚπι σσττσαπ- 
ἴωτ, ὅμδε βογῖροῖ Βεϊβίσὶπβ Οοπίθοις, ἴπ Αὐαἰδίορη, ρΡ. 45, 
(οὗ. Βπέίη. ἐ. 1. Οὖν, ταᾶχ. δ. 68. Ρ. 2γ4.},; Θυπμΐηο δι ΐοπι 
πλέων, πλέω εἷ πλέους τιδβοῖο δα παΠΉ πδπὶ ἀἸχογίηϊ Αἰ(ἰσο- ἢ 

ΤΌΤΩ ροεδῖδε βοθηϊοῖ, ψνεὶ 1) ΠΉΪΨ ΘΥΒΆΠΙ Δ 4 πὶ βου] ρίο 85 
Αἰᾶδι, ᾿Υο πλείων, πλείω, πλείους : πλέω ἰατιΐϊατα 1 6 ΠΘ ΓΘ 

ὨδαΐΓΟ: 410 σοποιδὸ Ἰερεγθ χποιλϊηϊ ρα βοσρίοχσες Δι-- 
008 5'π6 βου ]ρίαγδα Π11ὰ ΔἸ βογορϑηί, "' 

οὮε Δυοῖν εἰ Δυεῖν. (Μ. Ρ. 46.),.,, 6. Ηἰ5 νατίθ ἰγαάῖς 
ἙἘπυδίαι 8. Νατα ἴῃ Πα. κ΄. Ρ, 802. ε Ιμοχίοο ἈΠείονγϊοο 

Φουθ]Ε, Αἰτίοος δυοῖν 1 σεῃϊτἶνο οἱ ἀαίϊγο ἀΐοοχσθ, ὁνεῖν 

δὼ 



9958 Π. ΡΕ ΕΠ ΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΘΙΘΗΙΒ, 

ΤΑΥ͂ 6686 ἃρθ( νεΐονθβ, 866 ἰδῖπθπ δὸ αἰ] Πα ον αἰἀεπὴς 
τϑοθητοτοβ δαίθιῃ δυεῖν ΒοῦΊθοΓ 6 οομίτα Ὡπα]ορίασα,, πᾶπα, 

πα Παπὶ Φυδίοτι ἴπ εν δαῖτ 6. ΑἹ ἷπ Οὐν88. φ΄. Ρ.. 1907. εκ 

Ἡδγδοὶάς νϑίεγοπι Ππσαατα Αἰ ςαμα αἸρΡΒΙΠοηρΌτΩ οἱ ἴδ εἶ 

γγαΐατδ, αἱ δυεῖν ῬΥῸ δυοῖν, οἴγει Ῥ1Ὸ οἴμοι, πεῖος ΡγῸ ποῖος. 

Ἡδδο 116. Ζυεῖν εδοι δρᾶ Αεβον!απι Ῥγοι. γ- 7. δυεῖν 

λόγοιν ϑατέρῳ [Ὁ] ἰαπιοὰ οοάά. δυοῖν]. 564 Αχϊείορ!. Εἶχα. 
5:18.., μεῖζον ἣν δυοῖν δοχμαῖν, οἱ Μίεπαπάοεν. ἀρ ϑυϊάδηι 

ἴῃ ἄβρα: Μήτηρ ταῖν ἀδελφαῖν ταῖν δυοῖν.“ ὨαΚ. δα ΨΥ, 8, 
ῬμΡγ Ὠοἢτι5. Ρ.. 90. δυεῖν ἐπὶ μόνης γενικῆς τίϑεταν, οὐχὶ δὲ, 

δοτικῆς. ἴδ δοΠΠο]]αϑία σοά, Υἱῖ. δὰ ΕΡΙρΙ 18 ἩΘΟαΡ. ν, 45. 

δυοῖν καὶ δυεῖν γράφεται" δυοῖν ἐπὶ γενικῆς καὶ δοτιπῆς, δυεῖν 

δὲ ἐπὶ γενικῆς. οἵ. Ῥμάνγοῦ. Οὐδ (ἀγαπιηπαισοτατηι 86 6} -- 

«ἴα ΓΟΥ85515 πα ΘρΘυ πθθὰ : σουΐθ 4808 Ἰοῦο5 δὲ ὀρροηῖε 
τ. σὐαμητ. Ρ. 164... δὲ Π181] ρτοραηΐ; συ αἰΐθν δἱΐ 
ὙΠυοΥ Πα, 1, 30.,.ϑ πὶ 40 σοάο88. ἸΏΔΡηΟ ΟΟΏβθηϑι δυοῖν 

ΥΘΡΟῺΙ ᾿π8βουαηΐ, ΔἸΔΘΡ 6 σῶρ. 5. Ρδιπι8, ὉΒῚ γανβϑαδ 

τα σοάϊοδ5 δυοῖν δα ρροάίίαμ!. Οπδπααδπι 10] δυεῖν δἰ πα 

τὰ ἀεἴεπα!ϊ ροίδϑι, αὐ ρτὸ ρϑηϊίῖνο παρϑαῖαν, ἀπθη Β88-- 

ἜΓᾺ5. Ἰηϊεγργοίδιαν ρ6Ρ δροζειόη ἰγαδιοίε οεἰδει ὑώτον τοι 
Ῥηοοἤϊογ νι, 1. 6. ΡῈ δίηα ῥγοοίία αἰδαΐμγη, οομϑεξέιοίι, 

Νοαθ αιυϊοηθδη) οοηΐγα “βορρινάγη δυοῖν ργοραὶ ἘΠ- 
δίδι 18, 46 πὶ πὰ ΤΈΒΡΕΧΙ856 ρῥυαὶ (οὐ ] 65. αι 

ἰδιιθη 15 Π11}] ΑἸ1π4 ἀϊοαῖ, αμδη δυεῖν ΤΘρΡΕΥΙ ἀρὰ {Πι- 

ογάϊάθηι. Ῥοίϊαϊ Ἰρίϊαν δά Ἰοοῦπι, ἈΡῚ ρθη ίνιι ταν μ- 
ἐὰν, γϑϑρίοθυθ, ἀυϑμααθηι δἰϊδλ ὭΣ Ι, 535. νεὶ τ 5οἷο 

ΟἸνυ. νοὶ δὰ βδαπμαμια ἴῃ ΟἸμ". Ἂν’ εἴ Ἐ,, δυεῖν 5οΥθίϊατ, 

αι γ6]Ι4 1 Ταυδα8. ἴῃ δυοῖν οοηϑθίνθηῖ, Αἰαιο οἰϊϑπι 

4}115 ἴῃ Ἰοοἷβ, ἈὈῚ 1 σθηῖνο ἢποξαδί βουιρίαγα 1πέδυ' δυοῖν 

εἰ δυεῖν, Πορ ἴῃ Ρϑιιοῖβ δὲ Ἔεχίριιαθ ἢ εἰ ΠΠρνῖ5 (ρ! εκ σηαπα 
τὼ Οἰν. θη. νοὶ 61.) Ἰδρίεασ. ὙΠ6. ΓΥ, ὃ. 25. “8. 44. άπ. 

θά. (α Βορ. ὙἼΠΙ, το2. ἴῃ. Δυρ. ΙΥ͂, 58. 44, 47.) Τίαφας 
δυοῖν, Πυοά ἴῃ ρσεηϊανο ΠΥ, 127. ὟἹΙ, δά., ἴπ ἀαἴϊνο 1], 

σο. ΥἹ., τοά. “Α]. ἐπ οπμηῖθ8. τπθη γα ηἷ5 ̓ θρί ταν (οἴ, Ὁ ον- 
ψ1}. δὰ Ομαγῖῖ. Ρ. δ27.), δεέϊατα. 1 βϑηϊίῖνο ἰὼ ΤΒαον 146 

41-- 
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«υΐϊάοπι ρυδθίδυοημ πη νἹἀφίαν. Πὴ6 4118 δου ρίουι 8 ῃδθο 
χηομοὶ α586 Δα ΤΥ, “5, τη Ῥγβοίαι, θπΚ.: ,,Δυϊϑίοι. ΒΠ6- 

ἴον. Ρ.. 27. δυοῖν ἀρχαῖν, 8664. 1θ1 δχ (αιποί, τεροπεηάμαπα, 

δυεῖν. Μαβο, αρυὰ ἔδηνρ. Ηδὶ. 652, Νεαυΐ. 1900. ΧΙΠ, 20. 

Ἐξ. ἔδυ Αμπιψα. Ὁ. Ηδ]ίοανπ, ΠΥ, 1. 26, ΥἹΙ, 5. Ιοβερῇ. 
Ἡπσάδοη. 1099. δυοῖν ϑάτερον, αἱ ΒΞ ΘΑ οοὐδχ (Πα 415- 
δ ]αν ορῖε ἙΔΙτου) δυεῖν. εἰ ῥ. 1081. πρὸ δυεῖν ἡμερῶν. 
Βυβθεαα. ἈΠοα. εἰ Ρ. 1056. τη8. ΒΙροί, δυεῖν ἕνεχα. ῬΟΙΥὉ. 
ΥΙ, 5δ5ὃ. δυεῖν δὲ στρατοπέδων ὄντων. . [άδι., ποίδηϊε 51-- 
46, δυεῖν ἡμερῶν εἰ δυεῖν ϑάτερον. Ατεοίδοι5 57, 25. τοῖν 

δυοῖν, 8.4 (Ὁ. δυεῖν. ““ ΟἿἷὗὨ, [6 τη. αὐ Τιχοίδη. Ὠ14]. Μοσγῖ. 
ΧΥΙ. -- Ὁε δυσίν νἱά. Βείται, το τπαχ. δ. 7ο, ποῖ, 8. τ" 
Αα Ῥ. 49. Ὠδ τοιοῦτο εἷ τοιοῦτον ΑΠΠΠ 0116 οϑδὲ Δα Π]σαΐα, αἱ- 

416 πἰνταπιαπε Γγοπάπι νιἀείαν, ὙΌ]ρο ὙΠ], 86. βασαν:- 
ζόμενον διὰ τὸ τοιοῦτον, ταραχήν εἰο. ΕΓ ὟΠΙ, ϑυ. διὰ τὴν με- 

ταβολὴν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπέϑνησχον, 864 αἰγοααθ 11 Ιοοο 

(458. Αὔρ. Βοσ, τοιοῦτο. (Οὐοπίγα τονοῦτον βευναμὶ 1011 1], 
50. ΠΙ, ὅο. ΥἹΙ, θο. ΥἹΙ, 41. ΝΠ. δι., ἢ 4 115 ΟἸμλ1-- 

Ῥ1ι8 1οοἷβ ϑθαϊαν γοοα]ῖϑ. 1, 152. ἴῃ τὶ τοιοῦτον προςεπιστάλ- 

ϑαι (458. Αὔρ. ταγϑι5 τοιοῦτο. ὟΙ, 533. 1η τὸ τοιοῦτο ξυμβῆ- 
γαν ΟἹ. Ἀδρ. ΟΥ. 8]. τοιοῦτον. Οἵ, Τβοην. Μ. ἴῃ Ταὐτόν. 
Τοσοῦτον ὅ,τι 11, 88, Αἀά. Βονπομι. 46 Ερ]]. Ογτορ. Ρ. ὅ. 

Ἡεϊενοοϊἑα. Αὰ ν. 50. Μ΄. Ταπι ὃ σκότος ητιᾶγα τὸ 
σκότος Ὀ6π6 αἰοίίαν. Ὑιά. [πίογρυν. Μοθρά, Ρ, 584. 54. 
τὰυυσησας παθοὶ ΧΈπόρΠοι. {νἱ. ϑέανΖ. Π6χῖο.)}, αἰσαμῃ- 
486 εἰΐατα Τ που 65, Νά ΠῚ, 4. Ἰορίπυιι5 ἐν σκότῳ, τὶ 

πη11.8 (1. σκότει, ατιοεὶ 1π οἰ ηἶ 8 110 115 τερουϊίαν ὙΠΙ|, 42., 
πὶ ἐκ τοῦ σκότους Π|, 25. 

ΑΔ Ρ. 55. Μ. Ογδπιηπιδιϊοογιιπτι γα η8. Φιθραταιοπῖ θα 5 
ἀ σι ἐδ Σως δὐἀθ ἄμοσ Ἰοοοῦ ῬΠοΙ, Ρ. 366. ΣΩ͂- τὰ 
σῶα λέγουσι μονοσυλλάβως. καὶ τὸν σῶον σῶν, καὶ σῶοι σοῖ. 
παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ δισυλλάβως σῶοι, εἰ Ρ. ἀιά. Σῶ, μονο- 

συλλάβως, οἱ σῶοι. καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ" οἵ δὲ συνηϑέστερον 
γϑάφουσι σῶοι. Οὐδ ἰπίον 56 ρα ρηϑηιία οοποί ἴατα ἔαϑιτά 

“τλμογί. 7. ν᾿ 



6. ΠΕ ΒΠΟΟΟΊΊΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΘΙδ. 

οοπαι8 οοὶ Θομίθαβπθυ. Οὔτ, πον. 1π ῬΠοῖ. Ὁ. 593. 85.0111- 
οεἱ ΤΗπογάϊαθ5, ρίδπθ πὖ ὁοηϑθηΐδηθαπι οὐδί, ἰῃ ποιηϊ- 

Ὠδῖϊνο Ρ] 1 .8}15 σῶοι ΒΟΙΙΡΒΙΓ 1, γά,, 86 ἴῃ δοουϑαῖνο 51π|-- 

συ]αγ 5 σῶν 1Π|, 54,, 4] 5011 δα πὶ Ἰοοἱ, ἴῃ 4] 5 ποο νο- 

οαὈα τι ἴπ ΠΟϑΙΓΟ ΒΟ ΓΙ ρίουθ δχϑίδί, 

6 νεγῦο. Αὰ ρ. θο. 844. ΜΙ. Τμεδμριωνν “Πἐἰίριμε ποτ-- 
Ὡπη]αδια βρογηιίαιν, ᾿Αρκέσειν 1, οὅ. ΤῈ 5ἷς οἰΐδηω 1 Χ6- 
πορμοηίε. 864 νομίσειν ΨἼΠΙ, 48. 6 Π1Ὀγ18 ΘΟ τ δ 1}, 

. Μιοιβοῖπι δἰϊδπν νου 8 ἰὼ σῶ σομπιναοίίοπεμπι ρϑὲ ἰπι6]]οχί- 

γι 8 οΔ0. ΧΠῚ, 88. ἕζ: 

᾿Μιρηιοπέιμη. ενθαπι ᾿ἀναλίσκω μἱονσηααθ. 48]- 
ἄδην οἰΐαπα ἴῃ ΤΆποΥ ἀἸΔθ οανοὶ ϑυρηηθαίος; ἰδρίμηιιβ πη θῖν 

ἀνηλοῦντο ΠΙ, δι., ἀπανηλώϑη 11, 15. [τᾶ εἰίαια ἴῃ Χε- 

ΠΟΡΠ. ΜΙ. δα γυτορ.Ι, 4, ὃ. ἶ 

ΔΑυρηνθηΐο ἰδθι ΡΟΣ }11η γεν Ὁ ]8 Βούλομαι οἱ ΜΜέλλω ὙΠπιοΥ -- 
4168 τι8118 ποῖ] νἹΠ οἴ, ΝΑ απ ΤΠ ΠΤ ΘΤῚ5 [0615 ἐβούλετο, 
ἐβούλοντο, ἐβουλήϑησαν, βου] ραίαν, αἰϊδιαα ἴον πᾶ θ, ἱ θχοῖ- 

Ρἰπιμ8 1, 54, εἰ ΤΠ, 4... ὉΔῚ 6 10 γ]8 πη αἰδηδθ δαπὶ, απ 81}-- 

ἴπ} ΠῚ ΘΠ] 115, ἐδηΐττῃ 11, ὅ. 1ῃ θΟμ18 εἰ ΠῚ, 2. ΥΙ, χο. 

ἴῃ Ῥ]ΘΡ 846 μη] 115 [ἰδ 115 γορθυϊ παν. ᾿Ημελλον, απο 

ΥΔΓΌΠῚ ἰδ 1 ΧΟΠΟΡΠ Ομ α (η πε ηαπδτη τι Ζίτι8 τὴ ἴμεχ. 

γη816 «ἰἸοῖὲ : 9. ΧΟΡ ΒΟ 15 1 Γ18. Βϑπιρον 80. 11 τ ἔϊιελ- 

λον; ““ αἰίευ αι δαΐμὰ ἴῃ Ουὐσορ. δἰ σαοίϊθα. βαρραοαϊξαιμ 
ΟἼΕΙΕ, οὐ Ραν, Ψια. 4180. 46 614]. ΧΟΡ.) » 56 π|0] ἰδηΐπα μη 
ἐχμῖρεπς ΤΠ πον ἀ1415 τ]. σεα ἴκ Ζύναμαν ψαδπαμδμη 
᾿Εδύνατο [τεητπιεη 8 6ϑῖ, ἰαιπθὰ παπᾶ χανο ᾿Ἡδύνατο Ἰεσίξιν, 

1, ὅ. (επεῖ. Ἐ. ἐδ.) 4. ((]. γεμδῖ. τ. εἰ Ἐς ἐδ.) 180..158. 

1, 55. (Ατ. (Βκ. Ὁ. ἐδ.} 1Υ,. 55:.48.. 120. ΥὙ1]. 26.. Ὑ1Π|, 
τοδ, 4]. -α΄ Ὑογθιια εἰκάζειν ἀρὰ ὙΠπον ἀἸάθιαι ποι Π8- 

θεῖ αιισπιδηίαια (11, δ4.).. οἱ ἀρπα α]ὸ5. αποβάαμι Α1Ὲ1- 

008 βοιὶρίογεβ. ὙΙ4. Μέοοι. εἰ οἰὰ8 {Πιἰδύρυγ. Ρ. 185, ΕἸα- 
οἰαδηΐ ΠΡΥῚ ἴῃ ΑΘβοῃ. ϑθρί. δα ὙΠῸΡ. άδο., 564. ἴδ᾽ ἢ αἱ 

ῬΓΔΘ γαῖαν δαδάθι Ἰοοῖιβ ΘΌρρ]. 391. ἴῃ Θορβοῦϊοια ἴον- 

Ἰιδπι Ρφ ἢ Βγαποκία 9 Ὠοημππαηιαθα 1πν 115. Πρ 015 ἐπι Ρὰ-- 
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εἰ556 νἱἀοίαν. ΟΕ. ΕἸοον. 655, ΤΙ Χεπορποπία ϑέμγζίῃς 

ΒΟΙΏΡΕΙ ΡΥ εἰ 8 θὲ ἀἰοὶ!; Ἱάθ ἰδεῖν ΘΟ ΠΕ, δ ΑἸδὉ. 

Ὗ, 4, τι. -- Ὑειθὶβ Ῥϑι εὖ ἱποῖριθηιῖθα8 ΤΠ που 4.468 
ΠΟΤ αὐα διυρτηθπιαπι, Εὖρον 1, 20... εὐρῆσϑαι 1, 2..; 

εὐρίσκετο 1, 52.. εὕροντο ἴ, 58. {Π|ς φαϊάειη ορεϊπηΐὶ Πἰδιὶ 
ηῦροντο, εἰ Ὗ, 42. (498. δι, ηὗρον. 866 νἱάε 1, 6. ΤΥ, 
σο. ΥΙ, 44. 42. 11, γ8. 1. ς, [π᾿ Ποὺ νευροὸ δυριπδηϊαπι 

πο Ῥοπίταν, “ς. 5616]. δά ασῖρ. ΕἸ. 580. ΔΑαά. Ρογβοη. 
Αάνεῦβ. Ῥ. 182.) Ῥαγίϊον εὐϑύνϑη 1, 95..} εἰ οοτηροβίία δΧ 
εὖ, πὶ εὐνομήϑη 1, ι8,, εὐτύχει ΕΥ̓͂, 79... ἈὈὶ ρϑιιοὶ οοὐώ, 
ηὐτύχει, η186 ἔογηηα ΠΥ, 117. ΠΟΙ ΗΪΒῚ 6 Ραν. Εἰ, εποίδίι., 
εὐτρεπίζοντο ΤΥ. 1525., πη 400] 11, 18. βΒογ ᾽ν ηὐτρεπί- 

ἕοντο,, φοΥυβθπά μη. Ἰδτ8 1} 1} ΧΘπορμποπία ϑοΡΙ ρίαν δ 

ρει ηυ ΠΑΡ ἐμὲ νϑϑιϊσία. νὰ] ἴῃ ψϑῦθο εὔχεσϑαι, ἴῃ 4ιιο 

δαρυαθηϊαμπι ριορϑίαν Βαϊ ιαηπο Οὐ. πιεκ, δ, δά. 6. ποῖ. 

5. Ὑ14. ἀἴδθρ. 46 Χεπορῇ. ἐ4]. Οταμημᾶιϊοὶ 46 ποὺ δὰ- 

δταθηΐο νοὶ δἀάθπάο νοὶ δι !!οίε πο ποη δδεέίεμι ἰγα αῃΐ, 

Ιῃ Ηοιοαάϊδηὶ ἔγασταθπίον ααοί Ρασν ΡΒγγηΐομο 50}- 

Ἰδοΐα πὶ οοἰ, Ρ. 202. Ἰορίμιυβ, Ηὐξάμην καὶ εὐξάμην, ηὐδό- 

κοὺν καὶ εὐδόκουν, καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ εὖ ἄρχονται. 864 1 εἶτ15-: 

ἄφθμι Πονοάϊαμὶ ἔγασηηθηΐο αὖ Ἠθγπίδππο εὐϊέο Ρ. ὅ1ά. ἰϊὰ 
δου Βιιαν : “Δ μαρτάνουσιν οἵ λέγοντες ηὐξάμην καὶ ηὐχόμην, λό- 

γῷ τοιούτῳ ᾿ ὅσα ἀπὸ τῆς. εὖ διφϑύγγου ὥρχεται δήματα, ταῦτα 

τηρεῖ τὴν εὖ δίφϑογγον καὶ ἐπὶ πάντων τῶν χρόνων --- τὰ δὲ ἀπὸ 

τῆς αὖ ἀρχόμενα τρέπεται εἷς τὸ ην, αὐλῶ, ηὔλουν, αὐχῶ, ηὔ- 
χουν. Ἐχ πος αἴᾳαε Ποὺ Ἰοοο δομβαί μα. 68ὲ αἰαὶ Ηθνος 

αἰδιὶ ἐρασιηθηΐαπι π᾿ Ρίενϑοηὶ Μοουὶε ρ. άδο. Πύὐξάμην 

καὶ εὐξάμην, ηὐδόκουν καὶ εὐδόκουν, καὶ ὅσα ἀπὸ τοῦ εὖ ἄρ- 

χονται᾽ ηὔλουν δὲ καὶ ηὔχουν, ὡς ἀπὸ τοῦ αὐλῶ καὶ αὐχῶ, 

Τὰ δρῖ πᾶθο νουθα βουῖρθηάα 6886 δχ ϑιϊμηδιη5. Οὐτὰ 

1155. 4υἱ βουρἔ σαι ρῈ ἐν ρῥτοθααὶ, [δοῖὶ 80 1088 ἴῃ εὐλό- 
γησα" 864 ηὐξάμην αἰοὶ ᾿αθεὶ Μοοτὶδ Ρ. 178. ᾿Οοηίειτὶ 

οἰϊαηι Ροϊεϑὲ ΕἸβοπεχ, δα ΘΗ εν, Π., Ρ. 290. -- ἾΙὴ Ρὶτ8- 

ΡΣ 



"ὃ . ΕΒ ΕΠΟΘΟΌΤΙΟΝΕ ΤΨΗΟΘΥΘΙΘΙΚ. 

φαδταρεγίδοϊο δαρτηθηΐαπι Ππᾶπ τατος ομμλ{{1Ὶ ΤΠ σον ἀϊ6 65. 
Καταπεπτώκει ΤΥ, 00. αἰᾳαθ ἴα 6 0015 τοι πο πά τ  πεπτιό- 

χκεσὼν ἵ, ὅὃ0., γεγένητο , ιά., πεπόγϑεσαν ἴῃ οοα 4, ορεἰηιῖσ 

ΎὙΙΙ, 71.» ἀναβεβήκεσαν 1Π|, 25. ΟΕ. ΨῊΙ,, 4. 44, (ν] νἱά. 
0Κ.) ὙΠ1|, 55. Ὗι, 10. 56116] προκεχωρήκει εἰ 8616] πρού- 
κεχωρήκει ἸερῖταΓ, [ἢ Ῥ] αβαπαμηρ οΡ ἔθοϊο γεν] ἵστημε ταᾶ-- 

χα ἱποουίαμα, αἰγαμι ἑστήκει 8. εἷστήκει 5ΒοΥ] απ αγὴ οἷΐ. 

Καϑεστήκει Ἰοσίταν ΙΥ͂, 55. ὙΠ, 15., ἴῃ ρῥἰθυίδαιε {0119 

εἴἴατα ΕἾ, 26. γδ, εἰ δο., ἴπ ααΐθιις Ἰοοῖβ Ἀδρ. δὲ Μοβαιι. 

τι βουδαμπι, δίαμο ἴῃ (88. ΑὩΡ. οἱ Βθρ. ὙΠ|, 329.: ἀφεστή- 

κεν ἴῃ (85. εἰ Ἀεσ, ΨΗ, γ.; ξυνεστήκει ΕΥ̓͂, 96., δὲ 501.5 

Μοβαα. ες. 9564 Ἰοῆρο ἔγθααθη 8 εἱστήκει, οἱ βἰπιρίοχ 1, 

89., εἰ οοπηροϑιϊα ἀφειστήκει Ψ, 57. (Η. ὃ) ὙΠ, 1οο., κα- 

ϑειστήκει 1, τοι, Π, 4άρ. ὙΠ, 58. 4]... περιειστήκει Ὗ, γῆ, 

αἰάὰς ἴῃ Απρ. δὲ 4118 110718 δαμπι ΨΊ, 6ι., προειστήκει ΠῚ, 

70.) ξυνειστήκει Ἐ, 90. 

Πὲὲ ορίαϊένο. Αἰ1ο48 ογπια8 Παϑησ δηα ἡ ον ἊΝ 

ΤΉΘοΥ ἀἰ468,. ΟΊ 168. ἴΔΠπἘ ΠΟΙ ΒΡΘΓΗΙΙ. Προφχωροῖ 

ΤΥ, το. (πφροχωροίη 11, 5. ὑποχωροίη ΕΥ̓͂, 10.) 4οποῖ 1, 
69. 100. ΠῚ, 16. (δοκοίη ΕΥ̓, 11.) ϑεά δογίβιϊ ορίδεϊνὶ 

τον ῖα Ῥυβοπᾶ Ὀ] ΕΑ }18 56 ΠΡ ΘΙ [1 τιαν Ππῖρὶ νἱἀείαν. (0888. 

ἰαπλιθπ ἐξελάσαιεν ΨΙ, 28.) [πὰ ρᾶβδῖνο υϑρευϊαπίμι δἰἴδπι 

βοἴαίαθ ἔογπιδο ἰθυ ϊα 6 ρθύβοηδο σφαλείησαν ΗΠ, 45. πεισϑεί- 

τηαὰν ΠΙ, 42. γνωσϑείησαν ΥἹ, 6ά., υὐ ποη οἵπηὶ εχ μανία 

νετὰ βδἰπὶ 4π86 Βυϊ, δ 18 Βουῖρϑι: αν. πι,χ. Ρ. 472. ᾧ εἰ 

Ῥ. 526, ποῖ, 10. εἰ αι τ186 Ρ. 259. 7ζ. Οὐδε ομιηΐα ναἰθπίὶ 

εἰΐαῃ ἀθς Χομορβοηΐο. (Αναλωϑείησαν Ογτορ. Π, ., 8.) 

Ορί αἴνει πε ΨΟΡΌΙ τέϑημε ἀπθλαμι νον} Ῥοίεϑὶ 

αἰ γατη ΡῈΓ οὐ 8Π ῬΘΓ εἰ εἰ ΒΟΥ θη απ 8 δῖ; ΠΠπὰ ἰδηιθη τηδῖο-- 

τϑιι παδοὶ δαςσιουνιαἴεια. ᾿Επίϑοιντο ὟΙ, τι. Ὑεῖϊ. 64. 

οἶντο, (]. εἰ ἄερτανν., εἶντο. ἐυνεπίϑοιντο Ὑ', 10. Αὑρ, 

αν. οἶντο, ἄερτανν. εἶντο. ᾿Επιϑοίμεϑα ΥἹΙ, 84. Ῥερνανν. 

εἰ ἃ οοχτεοί. Αὔξ. ἐν. Προϑεῖτο ὙΠῚ, 85., «εἀ ῬΑ]. προ- 
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ϑοῖτο, Αὐὺρ. πρόϑοιτο. ϑ᾽ΠΙΡΠἸο εν Πρόοιντο 1, 150., πρὶ 
Βερς. εἰ ἀδρτανν. πρόειντο. Ηϊπο δἰΐδια ἴῃ φομίαποίνο γροὶθ 

δογιθιϊαν ΙΤρόησϑε 1, γι. ᾿Επίϑωνται 1, θά,, πεαιια δὰ- 

ἀἸε μα] (455. Αὔρ. Ρ4],, 4011, 553, Καταϑῆσϑε ΘΧΠΙΡεηὶ οἱ 
ΙΝ, σι: ̓ Επιϑῆται. 864 οοπὶ ποεῖν τ8 οὶ ἵστημι ΡῈ. οἷν- 

οὐ Πθχατ βου θιυν, Καϑιστῶνται 1, 44. Υ, 56. 44. ᾽Εφι- 
στῶνται 11, 83. ᾿Ἐπανιστῆται (855. Ατ!σ. Υ; 45. Καϑιστῆ- 
ται 11, δ6... δὶ ἀαργανν. χκαϑίστ. Αἰαπα 116 1Π|, 40. ᾽άφι- 

στῆται, ἈὈὶ Ατ΄ ΟἾν. νοίξ, δα, ἀφίστ. ᾿Ενίστηται ἰάπχεπ ὙΠ], 
69. 1 Οταμἰτι5 1715, 564 τη841]16. ΟΕ, Βυΐίπη, Οσ. ππᾶχ. ὅ. 
χογ. τοὶ. 56. , 

Δὰ ρ. ὃ2. Μ. ΤῬἢμεφμαρηρεν [εολιτα, αποα τὰ ΤΊ ποῦ - 

αἸἀ6 Ῥὲν ἡ 8ουῖ δὶ αἰχὶε Ῥαηδοιαβ, ἴῃ ἰεγ!ϊα 4αϊ θη ρϑυ- 

5ΟὩδ 56 ΠΡΟΣ εἰ ΒαΡθοὶ πὶ ΟἸ 15 ΠΥ 5, ρυαδίοσπδπηι 494 
ὦ ἤδη ἀτιοῖς βουρίατα ἐοαϊσαμι ἤδη ΤΠ, 5δ5., ἡθδηαπδῆη 
γνεὶ ποὺ σουθιιπιὶ Αἰ ὲ ἤδει δουιθἱϊαν ΠΠ, 22. 115. Υ, δέ, 

ὙΙ. 27. Ῥυΐπια δαίθηι ΡΘΡΘΟΠἃ ομτηΐπο ΠΟ ΤΈρΟυ τυ ἴα 
Ἰιοο βογίρίοσθ. Δα, Βυΐμα. ΟΥ. τπὰχ. δ. 97. ποί. τά --- τ6, 

. Ῥγδοίενρβ ἀβ ΣΡ ΟΥ [οοἰὲ φογὺϊ εἶμι ἑογέϊα ρεγϑοπα ρῖώ- 
ναἰὶ5 ἀϊοθμάππι. Θ 4υ8 ϑι14α5 8. ν. ἦα παθεὶ πᾶθο, Ἦια 

δισυλλάβως σὺν τῷ ε γραφύμενον᾽ οἵ γοῦν ἤϊωνες ἤϊα λέγουσι, 
καὶ ἤϊσαν τὸ ἤεσαν. καὶ παρὰ Θουχυδίδῃ οὕτως ἀναγνωστέον. 
ἀκμάξζοντές τε ἤϊσαν ἐς αὐτόν. οἵ Τωνες ἤεσαν παὶ ἦσαν. [χα ΠΪ5 
ἨΟΠΠΏ]]ἃ οουΓ ρα Ε856 τη δι] ἔϑδί τι 65ὲ, σπαπι οἱ 510] 1π-- 

᾿σψ οο εἰ 118, 4π86 δαμαᾷς ποία δυηϊ, τρρυραθηῖ. ΟΡΠο- 
5. 4Ἀὶ εδίει παραὶ ρ.. 47. ἴῃ ψευθ 5 ΤΉ αἰ ἀἰς τϑοῖῖτι5 
8ου δι} ἤισαν, 14 δὲ ἦσαν͵ ἴῃ Ροβίγθηηδ, δ αἴΘ ἢ. ΟἸΠΠῚ ϑυῖαβ 

οοπβθῃ τ, ἴπ 4] 8 ΗΘΥΤ Δ Π 8 Ἰερεηδη πη πηομεὶ ἤεσων 

καὶ ἤϊσαν. Οὐ 5 (ταπιμλδίϊοῖς. ἔϑοιατὺ δἴαπι Ζοηδν 88, 

1οχῖο, ΒΙΒΠ οἵη. (ΟἹ 5! τη. Ρ. 254,, βοΠο] δι. ἈΠ ΠΏΕ. Ὁ. 161. 

||. Βαϑὲ. δά ἄτερογ. (ον. Ρ. γϑή. Τε ἴρ8ο [0 Ἰοοο Τμὰ- 
οΟΥ̓αΙἀ15, 4] 6511. 1. οἵ ἴῃ πὸ ἦσαν (εχ εἶναι) ϑαρρεάιδηί 

ΒΟϑἰΣῚ 111» 1 ΠΟΙ Ϊ8 ἀἰϑροςαθιιαν ; ἤσποὸ ἰδηΐαπι τη ΘΠ ΘΠ] 8, 

- 



οδ8ὀΞ ἢ ὍῈ ἘΠΟΟυΊΊΟΝΕ, ῬΗΠΟΥΘΙΌΙ5: 

οἱ ψεγραΐα ἰέναι [Ὁ] ΓΘροπθη πη 511, πο ἦσαν, 5ε8, αἱ 

ἴατι πη ΘΟΕ] δ Ὸ5. δὰ ὈΙοπ. 6 οορ. νΘΓ}. Ρ. 1γ8,, 

ἤεσαν 50. θἜμ πὶ 6586 5 ΠΔ1 ΠΙΆ 66 ΤΌγηλὰ ἴηι οαϑίουα Θμηηὶ- 

5 ΤΠ ον ἀ[αἰ5 Ἰοοὶβ ἐχϑίαϊ, ὙΙἄδς Ὀδ ὁχ τπᾶχίπτα ὅχεῖη- 

Ρἱογα πὶ πα! πιά ϊ8 ῬΘιμΟ 551 Ππ|ἃ Αἰ ονραυηι5, 1, 5, ΠῚ; 1ογ. 

111, 115. ΕἸ560ῃ. δα ὙΥεΠ1ον. ἢ, δοδ. εἰ Βαϊ, σι. πιᾶχ.: 

ξ, τοῦ. Ρ. ὅθι. αρς 

Ἔχ ῬΑΥΓΙΙΟΏ]18 ξύν, ἐς, ἕνεκα ἴᾶτα ἀἀπενα πεῖ. ̓ Εδν ἵπτπα 

5ἷο ῬΙθηδ ἰππ ἥν, πο ἀα [ΘΠ] ἄν μγομπιπμιῖαβ58 νεῖν ἘΠω- 

οὐ 1468.- σου δυΐμι [δι 50] αγνν 111 ἘΠῚ 5. {0115 ΡΕρο αν, ΤΥ, 

ἀθ., αὖ] ῥγαθοθαϊ ὥςτε, οὐϊ8. Ἑ δα πθδτη ΕΠ υαη ἴῃ ἐάν 

ΑὈΘοΥθ γΘ ροΐαῖι, δὲ ἴῃ Ραν. Ὁ. ρέμα ΤΌ πηδ βουναία δϑὲ, 

ΥΙ, 15..18.. "άν οἴδαπι μοθιβ ΑἸΕἰοῖθ ποπη 1} ἀρίπἀἸοα-- 

τοηΐ (νι, Ηθιμ. 84 ὙΙΡ. ρ. 852.), 864, αἱ νἰ δῖαν, γαα[6. 

(οἵ. δομαεῖ. δὰ δορὶ. Θεὰ, ᾿. ν. τοθ2. εἰ τι [πῶς 86] Οὐν685, 

Ῥ. 147.) ἴμ ΧεπορΠοπὶθ ἔγθαθθηβ εδἰ. (Ὑ1ἃ. δίανΖ. μεχ. 

Χο.) 

π΄ [15 ἰσιϊατ οπληρ5 ἜΠΌῸΟΥ 1465. φυδη ] πᾶ τ Π0Π- 

π8}1ὰ παροῖ 40 4}1Π18 βουιρίου 8. Αἰ[1ς158. ὉΠ 16 ᾿ηϑεπ ἴα, 

ἕαδε ἃὉ Αἰιϊοα αἀἰδ!θοῖο οπλ ποὺ ΠΟ τϑοθ, 5οᾳ γορε- 

Υἱαπἴαν αἰΐδπι ἀρπα δὰ 4186 Τοη θα 6 μοί 5 ἀπὲ δάθοὸ ἢο- 

γίοδθ ἀϊαϊδοῖο ον μΐγα πο }}}5 σἹάθαπίαν. Οσδ6 41π1- 

ἄξμι π6 ΠϊΟ βου ρου οὐ! ψϑυίϑηταν, 18ΠῚ ΠΥ ΕΝ 

φῬίδηδα βαπῖ, Ημο ρυϊηημι ρογεϊμθηΐ δ] αοὲ δο] ἴδε ἔογ-- 

86 ῬΓῸ σοη ναοί δ: 6Χ Βα δια αἰ ν18 Βορέας ΠΠ, 96. ΗΠ], 4. 

25. ΑἹ]. (Βοῤῥᾶς ΥΙ, 2.: υἱταπιηπθ δἰΐααη Χεπόρ ποι Π7α- 

λόεντος οἰ Παλόεντα Π|, 5. Σολόεντα ΝΙ, 2. (5ε4 ““ρματοῦντα 

5. Ἕρμ. ΝΠ], τοι.. ᾿Ελαιοῦντα 102., ὧἱ ΒΘ] πππέθπ ἰδοο8- 
71115) Ἔχ δθιθοινὶ8 εὐνόων ὟΙ, δά. 1ῃ Ορ( πη18 110}15 (4ποά 

8815 ἀεἰθηαεὶ ϑομδ θεν: ορβογνδίιο δὰ ασϑρου. ον. ᾿. 481.), 

- τριακονταέτης Ὗ, τά. (τ 8110] ΒΘ ΠΊΡΕῚ τριακοντούτης 801] - 

Ῥαΐαν. Οἱ. ϑίαγΖ. 46 Ὁ]4]. Ρ. 47. οἱ Βυϊί, τ. γπᾶχ. 8.7}. 

Ποῖ. 7.) οχ σνευθῖ5 πλέει ΤΥ, 28.. 4ποα πὶ πλεῖ πηπιἰδητληι 

(4παπῳπαια πνέει Ἰορίταν Τμποίαπ, Ὀ 14]. Τοόν. Χ1) Τα ἡ, 
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αὶ ἃ οχβρθοίδηϊ, ἴῃ ἐπήν, φυοα! Ιοπίοαχα αοΐθτη ἃ δ. ηεὶ-- 
ἄξδνο ἴπ ᾿οχῖοο αν. δὲ Χϑπορ!οη δ ΠΡνῚ θα] θη ΟΥτορ. 
1Π|, 2, 1. οἰ πϑαρρϑΐ ὙΠΟ Ἰ 68 ΓΚ, άγ. ΝἼΙ, 58. ϑ8εα ᾽᾿Εφύρη, 

«ιοᾶ φιοὸ ᾿Εφύρῃ (ρ6Γ , τ 5.050 }.) Γοϑιαϑυτπὶ 1, 46... 5ονὶπ 

Βεπάυτα οὐαὶ ᾿Εφύρα (το "Εφυρα σα δοοεηία ἴπ ῥυϊπια 
5. ἔραν, αἱ δαὶ Βοεοκἢίμια ἰθρερδαῖιν Ριηα. Νο. 1, 65. 

Ηδυγη.), φαοπιϑαπηοα απ βου: ρίτ δὲ τὶ Θένα θΟ8 δἰ 56 6 
Αὐἰοῖ5. Εἰ’ Χαιρωνία αἴας Κορωνία, πᾶ πο τείχει 5610]. 

Ῥαὶ. 1. 115... οομημηθηία. δα Οταμπηπιαϊϊσονη, εἰμας 

δὶ εα ἢεχίομοθβ πομηηπμ οἱ νου θοσαπι ἰδ σομν ΟΥ 5, ΠΟῚ 

ΒΔΟΓΟΡΙ5 ἴῃ Πύϑεω 11, 20.» ΤΊΘΠΠΟΥ 4ΌΠΡΡΘ ΘΟΓΏΙ, ατ86 

νεῖ ἴῃ νυ] σανλι5 νη πη 1015 46 ποὺ σεπίνο ἀ]οπ ἐτῖν". 

Αα4ά. «ὦ Χεπορῆ. Οὐγορ. 1,.2»,.1. [Ι͂ἄδμι ναΐδὶ ἐς Βουῖοο 
δουϊίνο ἴ. ἃ, 4] Γαι μ ΠΈΣ δἰΐδπι ᾿π Πονοἱδ ΠΟ 5 

Ργορυῖς. ᾿Ιϑωμήτα 1, τοῦ. Ζέρδα πὶ (488..:1, 59. Κλεαρίδα 

ν, τ, οἷ 861π16} οἰϊδ πὶ ΟΡ. 10. (Κλεαρίδου Υ, 6. οἱ 5616] 10.) 

Βρασίδου χαθπη 8}101 (ΕΥ̓, 8ὃ5. τοῦ, 152.) Ιοσαῖπιν, Βρασίδα 

ἴαιαθ ἱπν 6168 ἰὼ Βασ. οἱ δἰἶϑ Πομ 118 ΠΌΓῚ8 ΓᾺ, 127. 

'π τονεῖα ἀθο!πδιοπιο πουηίηα φυδοάδηι ρυορυῖα Πδθοϊπ τον 

ΠῚ το. ᾿Αφύτιος 1, 64. Ὁ] 86}ο]. : ̓Ιωνικῶς εἶπεν ᾿“φύτιος. 

ἔδει γὰρ διὰ τοῦ δι Γοάξιος ΤΥ, 107. Κυίδιος , 51., ἈΡὶ 
νἱα, ποῖ. (Οοπίγα σανθηάαλ ἀρ ον οΟ5 ΒΟ] ρίογε8., Π6 

ἴῃ Η18. Του 85 ἴῃ τὸς τοϑ ποπα]5 τθοάαπ ἐχοθάδηηθ. Οὐδ 

ομΐπὶ ργδοίου ΒΥ ποΚίατα ἴῃ ΤΠεοουΐο 50}}1οἱεῖ Ζέλφιδος 

1, 21., οἱ 5111Π18, ιιαη Ζάφνιδος οἱ, Αἴ ΡΙαγα ἰοὐϊδ5 10] 
ἰερδῃίαν.) Πὰ ψ 6 }}]58 (ἰ6ὰ ἐφϑάραται οἱ δἰ πη θιι5, 46 φαϊρὰ5 

νά Μδι}}. αν. Ρ. 264. ποῖ. ι., ἴδηι 46 σημῆναι, αυοῦ 

θη ἀορεῖγαὶ Ἰοηϊσαπι ἀρ ρε αν δομο] αϑία δὰ 1,, γω. (να. 

Βπίεμ. τ. τπᾶχ. δ. 101. 4. ποῖ, δ. εἰ πὺ8 δ Χεπορῃ. ΟΥ- 
τῸΡ. Υ, δ, 56.), βαρογοϑὶ ἰδηίππι κεχμηῶτες ΠΙ, 59.» ΡΙῸ 

400 1Π τηϑ 5. γϑοῖθ χεχμηκότες 80 Υ1Ὀ 1α}", 4 οα ἰπνεηῖε8 ΥἹ, 
ἅ,: Ῥᾶποδ, 486 ρΡοείϊοα ρυϊαηπίαν, ἐδ απριι5 νἱἀ6 ἱπένα 

οαΡ. ΧΧ' ; εἰ 51 αδθ ραίνϊα Ρορα] οαϊιδάδπι αἰ θοίο αἴε- 
γαμίαν, αἱ ὁμωχέται δαίμονες ἴῃ τερτι5 Βοθοίοναμ ΙΥ̓, 97, 
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(οἢ, διυήᾷ. δὲ ῬΙιοι.) αἴψαθ ἀργυρέᾳ εὐλάκῳ εὐλάξειϊν ἴῃ οΥ̓ΔΟαΪο 
Τδοθάδθμλ 5. ἀαίο Ὑ, 16, ᾿ὰχ ποο σθπθνα δυπὶ ἤοθάθυα 
᾿μδοεάδοιπομίοναα δία Ανρινογαίη Πουΐοα αἀἰαἰδοῖο 8ουῖ-- 
Ρία, (6 4υὰ πΠοῃῃ1}}6 δαθηάα. {]Ὴ ἰαπιει Ῥγεν ξαξθ ἐὸ 
Ἠ18 15 8ἰ πε] 0505 Π08 6886 ορογίεϊ, 40 πηδρὶ5 εχῖραδ δὰ δϑὲ 
Ῥᾶγ8 ΤΠ μον 1189.. 1ῃ 48. Πδδο ἀἰδ]εοία5 σοσπαῖ, Αἴενα- 
1118 1ΡΊ {1} 6α ΡΟ 1551} }1πι, 4088 8 αἰνουβαβ ἰουυπ 88 618-- 
ἴεοι! Βουῖοα 8 ἀἸβοθυ θη 885 ΑἸ Ταυ] οοπἔεναπῦ, Οὐδ5 απ 
ἀἷα ἢο ἀἰδεϊὩρσιιθγθηὶ νἱνὶ ἀοοίϊ, αἀἰοὶ νὶκ ροΐθϑί, φυδηΐαηι 
ἵῃ ῬΙηθΔανΙ οἱ ΤΠ δου γἡαχίπιθ ἀἰα]θοῖο οομβεϊπεηθα ἐτ- 
ΤΑ ΘΥΙπί, ῬΥΪπγ8 Πὰ5 ἰθῃοῦγαβ ἕασανὶ Ηδυτδππαβ ἴα 11-- 
θ61|10 θ)6᾽ ἀἰαἸθοίο Ριπάαγὶ, βεὰ ααοα Πϊο 101 ἔδει τι ]οῖ πὶ 
Ῥ. [γ.: ..Ε Τουῖοα ἀϊαϊθοίο ἑαμίπιι δαἀβοῖνις Ριπάδτειις, 
«υϑη αι οἱ δα ἀἸο ΟΠ 15 5ρθπμάορεα οἱ δὰ ὨῸΠΙΘΙΌΓΤΠΙ 

ΠΟΥ Οὐδ Ἰἀοπθι νἱἀθυθίαν, τϑραάίδηβ {Π4|, 486 
δὶ Τ᾿ 6} 10}}5 Θβϑθαὶ, αὰξ νυ] σδυΐθν ἀπὲ σΟΓ Εἰς ἴῃ Ἰοοΐβ. τιδὶ-- 
1811 ΠΟΥ 5.1 ; “5 14 ἀὁ ἐνασί σου Ῥοίϊπ5 πὶ ΟΠ οἷ5 σαν τηϊ-- 
Ἠ]ΡῈ18 ΒΘ ΟΠ 6 αἰοία μι νο ϊπη 8: πϑπὶ ἰῃ Ρίμαδανο δἰ αδη-- 
ἴπηη Ἰα Βοδοἰαίων ἢἰ5 Τοθάθνῖρθ5. Ἐϊδηΐη αἰδοῖ Πουοδε, 

4αα 5 να]ρο ραΐαξιν, ἔουπιαθ 686, ααὶρα5 ΡΙπάαντιβ αἰν511-- 

ποὶ (νἀ. Ηδγωι. ]. 1. ρ. ΧΙ. 344.}.. ἔδγβ οῃγμ658 οἰΐδηι ἂἷν [15 

ξοθάθεῖθι5 ἀρβιιηΐ. Νοη ς ἴῃ [15 πιπίαϊαν ἴῃ σ (564 5ου 10 1- 
[δῖναι ἐρίζειν, δικάζεσθαι), ποη ἐλϑεῖν ἴῃ ἐνθεῖν. Νεααδ ἰὰ 

ΠΟ. ψῈ] 4118 ἱπῆη 1 ν 15. εἰν ἰναιϑὶὶ ἴῃ ἐν νοὶ ἣν. ΤῸπ 5ε- 

ἘΠ ν 18 δοοα πα ἀθο δ ]ο ἢ 5 ἴῃ οὐ ΠΏΪΓΕΓ, ΠΟ 1π: ὦ. Ναηϊ 

αἰ ἄλλου αἰηπα ἴον Πελοποννάσου Ἰεσίταν, 11 1ἀοτα δἔϊα μι 
φαδτίο ἴῃ ἰοοο δὲ θΪ5 ᾿ξπιδαύρου 1Π0 1018 Τα θΘη ἐΠΠ0 8 τ ϑεϊ ἔπ 6η-- 

ὅαπη. ΤΙη δοοσιδαίϊνο Ὀ]αΓ8]18 ααϊήάεηι 4]Π1408 αἰ δ θηιῖα, 
ἀπαίθητιβ ἴῃ ΤΠ πον ἀ161[6. ΔΡΈΟ] 18. οὐ Ὠοπηπδ ΡΡορτα Βα- 

θεμὲ ἐθυτηϊπεαιϊοηθμι ὡς, 566] αὐτονόμους εἰ βουλευσαμένους 

γι πθηΐ οὐς. ΒεΙΙααα δαΐδιη δα πὰ ο τᾶ Ἰδὲ ΠΟ 

ἀύδοΡερο, αἱ ἔβοίαμη 511, αἱ βευτῖο ΤΉθποΥ (1418 οατα Ῥίη- 
ἄδγο, πδαὰθ νετὸ οαπὶ ΤΗΘοουο οοηβοηίίαι, Οὐοά 58ὶ 

ϑδογδίαν 46 ροεία, βπηο οχἰβι πα γοϑ Ριμ αν 1] πα τὶ 
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6856, υἱ ἔδοῖξ 15, Θαϊα5 ΔἸ Ζαοὐ σαγ μηδ ἱπ ΤΠεοογηὶ [ἅν]-- 
ἢ σϑοθρὲία βδυηΐϊ. 6 Τ Πθοογῖῖο δηΐγα, οαϊα8 ἀἸα] δοίτι8 Δ --ὶ 

Βδο ρίαπο περί θοίβ Ἰασοῖ, πὰ Ποὺ 88] θη} ὉΡ ἐθ1" τη οὨτιὶ556 
δαἰτιοῖαι, ἀπ θα 8 4018 5] ΠΡῸ 88 τ68 ἱἰγασίθι, ἀθθε. 6 δα τα 

ἐχδιηΐηδῦθ, ατ|ὰ16 αϊαίθοιὶ σϑηιδ δὶς ἴῃ ΠὈΘΠΘ ὁαγ ΠΙ1Π6. 

ἸΝεαυδατιατη ΘὨΐπὰ Οπηηἶα ΠΑΥΤ ἃ, 4π886 ΤΠΘΟΟΥ ΠΟΠΊΘΩ 

Ριδοῆχυθι Βαθοπξ, δαίθιη αἰα]δοίο βου ρία βδαηΐ, 566 418 
Ἰθοτίοα, 8116 Τουπΐοα, αἰχσαθ ουίοαθ ἀἰαθοιὶ στανϑαβ ἴῃ Πδο 

ἴρβα οαυ μα ητίπι οοἸφοἰϊοηα ἀπὸ γϑρουϊππῖαν σεμονᾶ, Οιιοῦ 
ασν ἔασορεὶ δ05. 401 ᾿ΓΘΟΟΙ ἐπὶ ΘΙ ΘΡΩϊ (ργαείου- 

4αϑη αυοε] 14, ΧἼΠ], Ἰομίου τι 6856 τᾶ τὰ ΡΡΙ 6 πὶ 1πι6]] οί ἢ 

εϑι) βαθρίβδίμιθ ἴπ ον γαϊπα Ια π6 Ἰοηϊοα ΠΟΥ Ϊοα5. ΤΟΥ Π]8 5 
ἱπια]ουιαῖ. Οὐϊὰ5 τοὶ δποίοσ ρο ϊϑϑιπγαγὰ Ὑγανοπ5. Π8-- 

Ῥεμπάνιθ, 4πθπι βαθρίμϑ.. ἀπϑτ ἀεοοραὶ, δϑοι! βασι α]- 

ΘΚΘμΥἾ5 δἰ ρυαθοῖριιθ Βα ΠΟ ΚΊυ58. ἘΧρε!]δη δ ἰσίταν 1)0-- 

τίοαθ [Ὀσιδ6 ἰδ μι ρυι5. 11) 7}015 δχ 14. ΧΥΪ. ΧΥΠ. ΧΧΗ. 
ΧΧΥ. ΧΧΧ, ὕι δὐίθιι βθηι 88, ἀπδαξαμη αἰ οναὶ ἀπ ρ]6χ 
Ῥουῖσδθ αἰ] θοὶ! σθητι8., ΘΟΙΠΡΑΓ 68 ὩΠΊ1ΠῚ ΘΧ ὩΠΠΘοΙηι ρυ]ο- 

τῖθιι5. νῈ] εἰϊατ ἐθυ αι, ἀπδν ἔτη δ ηαϊπίπηι οἱ ἐἰεοἰ-- 

Το ὉΔΥΠΊΘἢ 5 1Ππ| ΠΕΡ 5 δου] αἰαὶ οι 5 Ἰπ ν ΘΗ [ΠΓ , ΟΕ ΠῚ 
νἰροβίπιο απᾶγίο ν 6] βϑρίϊτηο, 4π86 εἰ ῬΙηάανΙ ἐπ αἰ10-- 

πηι βονρία δυιηΐ, οἵ, 4αθπη 1ἰθγονιτα βου ρἐιτᾶπι γεν ος 

σαν ον, 688 Ποῦ οᾶ5 ΤΌΓΠΊα 5, 4858 ἴῃ ΡΙπήανο οἱ ΤΊποΥ-- 

146 ἐβεβ886 ν᾽! πηῖ8, π6 ἴπ 18 αυϊάθηῃ [ἀν}| ΧΧΤΥ͂. εἰ 
ΧΧΥΉΗ:. ἀθργεμθπάθ5. 864 ᾿ΓΠεοονΠΙ ἀϊαϊδοῖα ιν. Ρ] θη 8 
ἘΧΑΠΆΪΠΔΡ 6 ΠΟη ΠΪ 15 688 Ἰοοὶ. [πὶ ἔοοθονο απίθηι ΡαβΡ]οο. 

1 οοἀδθυθοη εἰ ΑΤΡΊΨΙ 7 ΘΙ Ὠ 186 τ] ΠΙπη8, 868 Ρϑίυ1ο-- 

ΤᾺΠῚ ᾿πϑ{Π ΠΟΥ ΠῚ: ΤΠ ΧΊ 16 δ. 1081. ΠΟΙ ροδδπηΐ σορίανὶ 
4Πὰ αἰϊαϊθοῖο τιϑὶ 6886, 48 1| α186. ψα]σὸ γϑοορία ογραΐ, 
Οὔδθ ασπι ῬΊΠ( 8.1 56. ΒΊΟΝ 5110}}}}1Ππη8 51}, ἃ ΤΠοοοῦῖίο 

απίοηι γϑοθδι, 1116 Που δ εἰ] δοίη], 4118}15 ἴῃ ρ88 

Οταθοία, ἰδ, 4π8}18 ἴπ 5101 ἐγὰξ, βθοιῖα8 6886 δχίβιὶ-- 
τη μι8 δῖ, Ὑογαπι ΠοΟ Πα 18 ἼΠΠῸ ΤΙ] 1 Π11158: ἰδ Ὧὶ 

Θ1ΠΔ ΓΘ ΟΟΔΠΊΙ δ(ἰ δΟΓΙ ΡΟ ΘΠ ὨΟΒΕΓΙΠΊ 7, 416} Ῥοϑί 81 
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ῬΌΓΘ βου ρβ81556 ἀοου Π1118, 81 Θἔ]8 11. ῬΘυϑρίοπ δ βοὶδὲ ἀϊσεγο, 

πθμΟ ἐδη!ρ5 εδὲ ρευρθπάθχο. ἡ (ἢ ἰραὶ 
Ε 

ἀν Ἢ 

ἡ ὁ ὦ 

ΟΔρ. ΧΙΧ, ΤΗυοΥ 415 βουιποηΐδ ΕΒ) Ρειβρίουϊίαβ, 4ιδ18- 

ΠῸ5 ποϑὲ 11 νΟΟΔΡΌ]οττιπι ΑΙ Π18 5Ι 6 Ἐ1Β οαείοπὶς 856 7- 

ναΐο ἀἰβογίπιΐηθ εὖ Ὁ δοϊδέοσιισι, ποναϊοταπι, διηθἷ- 

δαοτναι δ π6 οὐπη το ΒΕ δ ποσὰ ἰοίηετα δ4- 

χαΐβθο αὐὰ. Λάάδαμαιν ῥβῦρα ἀε βδυιποπῖβ Γ) υτθᾶ- 

Ὠἰτᾶξο, ᾿-» 
, μεν 

ΘΘΥΙΥΠΟῊΙ5 Ρουβρίοαϊξας Ῥυΐπγαλαι πα] ἔτη αὐϊαναίῃτ, 8, 

ὉΡία αι. ἀρ 5ϑιτηα νοῦ θα εἰρυίαν,. Ἰἀοοα 8 αἰδοθυ μα ἰα 

νοσᾶθμαΐα, 4πᾶ6 ναΐϊσο νοσδιὺ ΒΥ που γ 8. [θὲ ΤΟΥ 14] 
(ἰθαϊε ααϊάφιι ΝΡ ΟΠ 15 δ. ὅθ, ἀκριβολογίαν ἐπὶ τοῖς ὀνό- 
μασι, ἴπ, 408. Ργοάϊσπηιν θα ἢ ΘΧΘΠΡΙοῸ οἱ ἔαῖθθθ οὐθάϊς 

βοα δὰ ἰδηγθι πορίθοίδπι ᾿πἀϊοαμί 1. νοσαθαϊο Πούόφασις, 

ποι ορροβίϊαμα μα] γλ6 8 αἰτίαν 46 νϑγὰ οι 88 αἰοίναν, ποὰ 

ὁ ρυδείοχιι 1, 55. Τὴν μὲν ἀληϑεστάτην πρόφασιν, ἀφανε- 
στάτην δὲ λόγῳ --- αἱ δὲ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι οἵ, 1, 
ἀδ. δ8ιμ}Π06} (8161) δία 8}1] βου ρίου 8 ἤος νοσϑ θυ] 

ἀδαγραμπί. ὙΙά. δίανΖ. 1,6 Χ. Χϑπομ}. Μιμηιιθ,. θέα τ ργθ- 
πϑμα] ροίοδῦ, ἀποά πύστιν ἐρωτᾷν σοπιπηοίαπηι ἰΘρίμα 5, 

ἀυδηααδια ΟΥ̓Δ μι Δ ἴ1ο1, δ Αμαχηοηαθ, ἐρωτᾷν οἱ πυνϑά- 

νεσϑαι, αἰπ6 ἴη66 ἐδγίναῖα ψοῦθα ἀἰβοουηπηΐ. ΟΕ Ογοα-- 

Ζεῦ, ὅν μιθο!. εἰ Μψίμο]. ἰ. 1, Ρ.. 45. 54. δα. ρυ. 8564 τὰ Ηἷβ 

ἀἰἸβοθυπα 15 ΠΟ ΒΕΙΡΟΙ δοσανϑίοθ 8586 βουϊρίουθβ, ἀοοαϊ 

ἴα ΌΆΚογα8. Ὑ ΠΗ δαίθια ΒΌΘΡΘΟΙ . 4αοά, χαϊαι Α116ὲ 
δραα ἙΠθοΥ ἀϊ] εἴτι ΘΘθρεΥ εἰἰδιληραϑηΐαν δίενπλον δὲ ἔκπλοι, 

εἰσας Πὰἀ 46. σοῖο φποάαμι χποάο ΡΈΡΠΘμΙ. 1 ΡΡΟΘ]118 
ὩΔΥ ΘΠ 5 (σοι οἴιδηι ϑοοιδῃοθαντθ), 646. 480 νἱ]6, 80110]. 

αα 1, 49. εἰ ΠΠ, ὅ9., ἀϊοαῖαν, πο ὀπμανῆσξο,16171. 8.. 6 ι-- 
Ῥίϊοπεπι βἰσαϊοθῖ, 56Π16] ἰαπχθη Υ11, 69, Πα. ἴῃ Ἰοσο δἐϊαμι 

αἰτἰ5. 46 σα πι518 Δα ῖο 14 ργῸ Ποο ροβίλμιη εϑἰ.. Εἰο τηδίουθ 
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ἀπ δαίαναθαβ οϑὲ βου! ρίου ποβέδι 1 1801 ρΡΊ 6} 15 ΡΟ Ό Δ] τι-- 

115. Επιμαχία εἰ Συμμαχία 1. 44., ὉὈὲ νά. ποί. δἰαθοῦ, 48. 

(φααπαῦδπι πο (Ἰ5ο ἢ Ἔτι ΠΟ 56 ΠΠ1}06} βθυναῖ, να. ΠῚ, πο.) 

εἰσι. 5, πᾶ 46. τη! στ αὶ θι15 ΡΟρΡΌ]ΟΤ 1} αἰαῖ ο0]0-- 

ἨΠ5 «ἰδ πσθμ 5 ἀϊσοσμίαν, ΝῺ ἀπανίστασϑαι δὲ μετανίστα- 
σϑαν εἱ δἰριϊβοδηὶ ἐροπέε δηιργανα. πὶ αἴδαινν τ ο ΟΠ. ΠῚ, 
ϑείξα δμαδ μεγπιίωγε; ἀνίστασϑαν (οἱ Ρ]ΘΥα 46 Δι τ τ 

ὑπό τινος) ἐχροἰὶ ραΐγία (νὰ. Βίερἢ. 86 1, 2... 411 Ἰοοιβ 
1056. ποῦ ᾿δρισπαὶ σομϑἐ το ἀἸΒΟΣῚ 11, 4 Π18 101 511} οἱ 

ψοἰ απ γ Ἰὰ 6 ΤΙ ΡΥ ΘΕ] Ο 65 οἱ εοδοίαα ἱπππα αὶ : 564 ἴῃ δε 

τίδηϊνο ἀνάστασις Πν χά. ἀἰδοῦηθ. πορ]θοΐ 1) ; ἀνοιυκί- 

ζεσϑαι ἐπιίργαρῈ ἐπ τ ρίοπονι ὦ τπαρὶ τοιποέα ἱ, τ. δὃ.5 

μετοικίζεσϑαι ετπίρ,αγῈ ἴα γορίοηεηι αὖ αἰτῖδ ἐπ]αδιέαξατη εο 
ἐοπϑεϊο., πὲ ἐαπψιίατε ἐπφωϊέϊημι5 ἐδὲ νίνας 1,.3, Ηϊμπο μέ- 

τοικοὶ ἐπι ἰηὶ ,. ἄποικοι οοἰονῖ, ΒΘ 64 ἃ} ΗΪδ φᾷο πιοῦο εὡ. 
εναπὶ ἔποικοι, ναϊάθ εἰμ), Νάια πθαῖ6 φιοῦ (180}1-- 

χάθη δίδιαϊε 50 ο]]δϑὲα δὰ 11, 27. ἴδποικοι μὲν οἵ ἐν ἐρήμῳ 

τύπῳ πεμπόμενοι οἰκῆσαι, ἔποικοι δὲ οἱ ἐν πόλεν (486 ὁΧ ρᾶγίδ 
Ἰδσιμπαῦη 18 πὰ ἴῃ βομοῖ. αὐ 1, 12.,. οὐ 4! βοσια σΟΏ861- 

ἀπαπὶ 8618. Ζοπαι. ῬΒανον.: 864΄ Τβοιμαθ. Νίαρσ. "ξποικος 
χαὶ ὁ ἁπλῶς κατοικῶν ἔν τινι πόλει, καὶ ὁ ἐξελαϑέντος τοῦ πρώ- 

τὴν οἰκοῦντος αὐτὸς ἐπενϑὼν καὶ οἰκήσας. ) τπιοαυς φαοεὶ ργὸ- 

Ῥοβαϊ Ἄξιη. Ῥονίυβ δα. Υ, δ.: ,,ἀποικοι οο]ομὶ ἃ οἰν αἴθ 
. δ τᾳδ, Π11851, ἀδαποθηΐα Δ] Ια 0 οΟ]ομ] απ : ἔπουπον πο 1ἰᾶς 

πᾶ πὶ ΠΘ4 6 ἃ 4 ΟὈ Δ. πη ἐπηχιίτι",. ἀπ α 16. αἰΐφαο ἀδάπορη- 
16,“ νευϊη 6886. ροΐδοί, Ργοθαθ}} 5. ἀαΐάθηι ΘΟ μδοίου 5 
δα. Αρο!οι. ἈΠοΐ. {. 1. Ρ». 379.: ,,᾿Σὐτοικίζειν ἀοαἑραν 6 

μίαν 56 8 116. ΒΡ ΘΟΙα] 1, οοηάεγε πρῦθηι ». ηιιαᾳθ νἱοίμαγη} 

ἤοϑεί δ οὔδογρεὲ, ἀαέαφια οοςαδίοηθ ἀρϑγϑεαέιε. “4. Αἰ- 
απθ θυ βεηϑὰ Αἰπεη! δ 8] 1 ΘΟΙΟῺΙ Δδσίπδα πὶ Π11881 τ ϑοὶθ 

ἔποιϊκον νοσδηίαν 11, 27, ὙΠ], 69,, δἰᾳπθ Ὠθοοῖθα ἐπουκεῖ- 

σϑαν ἀἸοϊον ὙΠ, 27. ΟΥὉΥΙ, ὃγ. ὅδ. δι αϑέγα οι .}}18 σογ-- 
οἰ ἂν 6 δία 6015 ἰσθοβ ΕΥ̓͂, το2, , 6. ΝΊ, 4. -Μίνυιη οἰϊαιη 

εἰ 4φαα}6 νῖκ Δ Ππη6. σου ηγοίαν αἸΒΟΥῚΠ161 1ηἰ6. φρούριον 
ποιεῖσϑαν εἰ ἐπιτείχισιν ποιεῖσθαν 8. ἐπιτειχίζειν, 1. ιά2. Καὶ 

: 
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μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηϑῆναι" 

τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον παρασκευά-- 
σασϑαι, ἧἦπου δὴ ἐν πολεμίῳ τε καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν 

ἀντεπιτετειχισμένων" φρούριον δ᾽ εἰ ποιήσονταί,, τῆς μὲν γῆς 
βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ μέντοι 

ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίξειν τε [καὶ] κωλύειν ἡμῶς πλεύσαντας ἐς 
σὴν ἐκείνων καὶ, ἥπερ ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσϑαι. Οαἱϊ 

Ἰοοῖι5, 851 418. 4ἰ1π8., ἀδϑρεγαῖαδ, εἰ 40 βϑθρίι5 ΘΠ 16-- 

Ιερο, εο οβοι} ον νἀ θίυγν. ΝΑΙ ΡΥἸ ματα ἀραα 8]105 801]-- 

Ῥίογέθ, υἂὐ δρᾷ Χοποροηίθηϊ 886 ΡΊϑϑσιθ {νἱά. ϑ[ανΖ, 
Τι6χῖο.), Ἰρϑατη φρούριον 85. σαϑἰ6 1] ΠῚ, ἴῃ ποβ.}}} τερίομθ 
ΘΧχϑίγαϊ αν, ἀἸοἰΤαν ἐπιτειχίξεσϑαν, αἴθ ΤῊ ΠΟΥ αΙ 465 1086 
46 Πεοεῖθαθ ὁαβέθ}}} τη! οη 6 ἀϑαγραὺὶ ποηιδπ ἐπιτείχισις 

ὙΙ, 90. “Αἱ Πἷο φρούριον 4! 46) σοποδαϊ ΠΕΘΥῚ ρο5886, 56 
ἐπιτείχισμα ν᾽χ Ῥαοίβ ἰδιροῦα ΡῈ. ἀρθϑπι ἀντίπαλον (αΘ688-- 
Ἰοὰ νιγθ5 ν 6] δεηγαϊαγ ᾿ἀδοα 6 41185 ἀΥθ65 ϑθμηπ}85 Πα-- 
Ῥεηΐθηι) οἴἶο. ΟἿἱ Π8θο 118 σύμ οι γα δἰθαπονιηΐ, πὶ 

φοούριον δ᾽ εἰ πονήσονταν ἱπ|οΥ ΡΥ ΘΙ  ΘΏΤΙΙ ων ὈΓΙΠΘΘῺ 5810 ΑΘ Υ 

ἕω εἴη Ἐοτὶ σὰ δίδμπ 6. (Η 611.) ν 68] ,, 50} θη 816 ᾿π 6 6586 

ερίΓ Εἰοῖν τνσομα δἰπθη Ῥ]αὶΖ Ῥοἰδβι ρθη (1860}}1), δααϊάε.- 

ταηΐ τὸ ἰπθ1ΐα Ῥαυίτοι]δ5 τα δὲ φρὲγ τον, 81 1116 56 η88}8 6 Χ- 
Ῥυϊθ μά π8 οραὶ, 860. ΠΘΟΘ858 0185. τὲ ΟἸΪ1 ἃ Του (146 

ΠΌ]1]Ο πο 60 Ροδϑεηΐ,. Δπ Ἰριπιν τοῦθ ἐπιτεύχυσυν ποιεῖσϑαι 
εϑὺ τποοηία Οογεέϊτίω ἴγ5 αἰϊηιαχ τοτΐγδγι θα δέγ μοῦ ὃ 864 
ὅλο 11 6856; 4816 5101 νοϊππὶ πᾶθο οὐχ ἧσσον ἐκείνων ἡμῶν 
ἀντεπιτετειχισμένων 7 ΘίθρΠαμα5 'π ἘΠ65. : ΟΠ 08 ΠῸΠ 

γπΪη5 ΘΟηΐΓα ἸΡ505 ὨΔῈΠ] Π]ΟΠ68. ΨΊΟΙβε τι ΘΧΟΙ ΘΙ Π.118, 8. 

ΡΙΟΡΟΡηΔΟΙ]15 ἀν διι8 Ε05 χοἰ ἐδ 15. Ψ]ΟΙ 5811 108. ᾿ΠΏ16-- 

Υἱἰτατι5. 9. ΙΡῚ πὸ ὉΡΡΟΘΉΙτ8, 80 1 ῬδΡ ΟΡ σα ΤΡ ΘΟΪΤΙ 
(φαὰπι ρεγδοϊα πη ῬΑ 55:01 Ὡ16 611 νἱμὰ ΒαΡ ΓΘ Ρο5511), ατι8-- 
75 διπῷ 1186 τπἰοηδ5, 488 Αἰπθηῖθηδθ5 ὑπ πὸ. θ6 110 
ΠΟΠΔ.ΠῚ δχουίο, ἰδπὶ Δα Ποαναπὶ δάνογϑιιβ ᾿υδορήδομιο- 

τἶο8 εἰ 1 ἀργὸ ααϊάεμι ΠΟ51Π1 Ναχη πλὰτὶ δα Ροϊάαθδμι 
οἸδι ἀδηάδηι ἴβοι 7 ΑἹ αιομιοῦο μᾶποὸ οὐ οδαθαπὶ ἀΠΗΠ10116 

εγαὶ ἴῃ ἰρ88 Αἰΐοαᾳ πιπηϊπιθαία οχοίίαυθ Δπ ᾿ΡϑΒ ΓΑ 



Δ, 

ἢ. ΕῈ ΕΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΘΙΘΙ5. 557 

ΑΙἸΠοπάσιπιὶ πιινΐ, 4πἰ ρδοῖθ ἰδ ΡΟΓΘ ἃΟσγο δχβίγ ποι γα ηξ, 
αἴ Βαργα 1, 90. 91. παυγαίθμα ἡ Αἱ φπομηοάο 1π ΠῸ8 4π8- 
ἀγαὶ νϑυρπμα ἐπιτειχίζεσθαι, ΡΥαΘδοσ πὶ σα χα ἐπιτείχισις [,8-- 

οοαδειηοπίουιι 8] 16 δοοϊρίθηάα 8112 ΒϑπΘσαΒ: ,. 9 α411- 
ἴὰν 46 ξαΐατο εἰ Πποβιϊαμα δὲ βἄοσυπι ἀρράγαῖι, Ῥίαπο πὲ 

αἰσθυα ἀεθαονιὶ ἀντεπιτειχισϑησομένων", “ιίιίγηι δὲ τιο8. οαδέδϊῖο 

φἴητιδ Τ)γεηγετισεζέτε 1.“ ΟαΥῖθ βου θθπάατα ογαὶ ἀντεπιτειχισόν- 
τῶν; δ ζαϊταναμι ΤὨπογ 1465 8ἱ ἀεθαϊῃ ρόπεγα, ΘῸ ΠΟῚ 
γεγο αἰχὶ ἡ ἘΠ εἰβκίπ5 οουτρσιὶ ἀντεπιτετειχισομένων, 864 ἔτι- 
ἰαγὶ Ἔχδοῖϊ ῥα 581}1 8:5 ηϊποαίϊο ππ}]Ὸὸ γποεο Ππὶο ἰΙοθο αρία 

εϑι, ἴρϑιπα δαΐθιι. [αἰ ὰγ1ΠΔ θη} 5 δἰϊα πὰ 5Θααθηΐα ρο-- 

βἰα αν νἱθθηΐαν, 81 ἴπὶ ἢϊ8 γεγὰ βουιρίαγα τεβι ταν. Νάτα 

ἐπ νυ]ραῖα γευθαιῆ ἐπιτειχίξειν γ 6] Ρ6Ὶ᾽ ἀποτειχίζειν δὲ διατει- 
χἰξευν Θκρ! ]οα πιά ατὰ οατῃ ϑίερῃϑηο, γε] 1π 1πα τααϊδη αΠ}," 
τπἰὶ Ρἰδουϊ ἈδΙβκῖο: 866. δἰΐθυὶ 85 Ἰοα θη. δἰ θγὶ οοδὶ- 

οὕτα δαοίουἰα5 ορδίαὶ, Ῥγδδθίθγεα Ὡπὰτ καί, νεὶ αποά 

απἰθ κωλύειν γεὶ ᾳιοά δηΐα ἧπερ νυἶσο σϑρουϊίαν, ταυθαὶ 
βιὰ Ο ΠγΆΤη 5 ΟΡ Ϊ 118 σιν σθοῖθ οὐηἐ μιν ἴῃ 455. (. δίᾳπα 
4114. 8648 δο δνίθοϊο τϑϑδηϊ ἰἀπλθη γ 6] 4.86 αἸ ΠῚ ομ]18-- 

ἴε5, 41|85 ΓΕΙΠΟΥΘΓΘ ΠΠΟ Πα 6 πὶ ΠΟΙ Ροβϑιιμη5. ΜΠ Α- 
την Ἰδσιταν Πδθο., δἱατιθ ἔδοθδπιι8 δἰ ἴ8}} ΒΥ ΠοηΥ πᾶ 486 
1, θ5. ἢ, ἀερυθθπάαηῖ, Ἀδὶ νὰ. ποῖ. 8εά,,,1, 69. αἰτίαν 
ΤΠαον 1468 6586 δῖ φίλων ἁμαρτανόντων, κατηγορίαν ἀαΐδηχ 

ἐχϑρῶν ἀδικησάντων. Αἱ πϑπῖο 8118 ἰδία ἀπὸ αἰβείηχὶξ ἀπ- 
απδτα ; Χεη. Μ. 5..1,.2. τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶ- 

ταῦ, ἸΩΪΠΉ]Ο.5. 801}. 1ΠἸ πίοι πα, δὲ Ῥο ὰχ ἱπηρὶξ 4, 20. 8, 
6. 51 μέμψιν δγηϊοὶβ ἐν] θα 1886ὲ, οὐμγραΐίοποηι, θαροβέι-- 

ἑαΐξίοπενι, ἔογγθιι ἴαοι 8, Ναπο ἀκριβολογῆσαν νἱἀεἴασος 
ΙΏΟΤΘ 810, 4πὸο 1, σι. ἀδικεῖσϑαι εἰ βιάξεσϑαι ἀἰδιϊησυῖϊ!: 
ἀδικούμενοι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι, φαιπι 8}10] βίαν 
Ῥτο ἀδικία βοπαϊ, αἰ 1, 45. εχῖν. 1, 68. Ἐλ 88π6 ἐμϊεγίαα 
ποῖϊο [ἢ πὶροαθ εἴ, πἰϑὶ ποῦ βιάξεσϑαι ΒΞ ΡΘΓΙΟΙῚ νἱγῖθα8 

ἀγα αν, ἀδικεῖν ααἴΐοτα ρϑυ]. Ι,, 7γ7γ. Μηδὲ καταμέμψα- 

σϑαιν ὑμᾶς ἄγαν αὐτοὺς μήτε ταῖς ξυμφοραῖς μήτε ταῖς παρὰ τὴν 

ἀξίαν νῦν κακοπαϑίαις. Οὐοπῖοάο μᾶθο ἀἰδγαμὶ, νἱἀοεὶπὶ 



ὧδ 

258 ῃ. ΡῈ ΚΙ ΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΑΟΥΡΙΡΙ5. 

ῬΟΡΙΕ : τὰΐμὶ ἀἸβουιπηθ νἱἀδέαν' ατιὲ Τὰ δ ἀἰο αἰέονΐ παρὰ 

τὴν ἀξίαν, αὐ ξυμφοραί 46 ργῸΕΠ118 αἀνουβὶβ, κακοπαϑίαι ἐς 
ἱποομῃιγηοα 5 πὶ ἰευτὰ ᾿πδοῖα οἱ ἐρεϑέδίε Βα πη Π18, τποῦθο εἰς. 

116} Πσϑη46.9. ΒΑΌΕπ. ἘΕἰίαπη αἰ βου πι θη ̓ ηἴον ἐπαναστῆ- 

ναι εἰ ἀποστῆναι 1Π], 59.» ΠῚ ΟἸεοι 6 ΜΙ θη εῖ8 ἀἰοϊε, 
Οὗτοι ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν, ἔεγα, πϊνη 15. 5816 

δϑῖ, Παδηατ8 ΠῚ ̓Π1[ΑΥῚ 1 Δ 18118 Θδὲ Ὅ1ο (δι851118.. Ὁ ᾿ 

64 ργϑοίδν αΠΠσθη 1 ΠΔ 1 νΟΟΔΡ]18, “ΠΟΤ ΏΤΠ 51}1}}18 
οϑὲ ποίϊο, ΟαἸΒΟΘΓ 118. ΡΟ ΒρΙου 8118. οδθι58. δϑοιηο ἰοοο 

Ῥοβίμ!απιτ5. Εἰ] Ππ| 80 ἀπὸ 4ποῆτθ βουρίονθ, τῇ σο δ 15 

ταὐἰαῖαγ.. 60 ἰθΠΊρΟΓΘ, 4πὸ γἱνῖ!, ποί!8, αρϑεϊηθαΐ Ἰρίτον εἰ 

Οὔ ΞΟ 6 Εἰ5. δὲ ἔθη εν πον δι 5 δία 6 Οὔ] η0. ΟΡ 56ι}15. δἰ 4 Π1-- 

Ῥίραϊθ. ϑεά απ ἰρβαῦι Ὁ οδιι5απι|, 4ἷὰ ΠοΟ ἃ ορίϊπηο 
ἀθοῆπο ΒΡ] ΡΊΟΓΘ ΒΟΥ ΨΩΡῚ σ ΟΠ Π5, οὐ ηατα δοάθη ἐθπη-- 
Ρουα νἱνεηὶ πὶ δὲ οοάθμι αἸσθιαΐ σϑπθῦ δ πξεηε ἢ 1 80}1- 

Ρίουα μι (ἀγαθοουπι ἢ]5 4ποαπ6 ἢ ΤΡ 5. μρϑΐθξ τα ρηδ 
6586 ΟρΡΟΙίΘΡΘ 5 11 4 ηθ πὶ: δὲ 4.1 πᾶ5 ἰ6ρ65 του, 

ἔδυ δοάθιη ἴε6.7) 4ὰὸ «αἱ θα ΓΘ νῈ] 80 οθοθ βου ρϑ1ὲ, ἐκ 

οἱ αβϑίοου αι βου ρίοσαπι πατηΘΡῸ Γαμ ον ΘΠ608 νἱἀδίῃν. ΑΔ 

{απ 4 .πὶ ΤΠ πον ἀἸ θη ΡΘΙ ἘΠ ΘΓῈ ΟΠ 68 οοποοάδηΐ, ναὶ] 

μι8ο' 46 σαιι98, αποά οἱ ρυορυίυπι δϑὲ, Ἴἢ, [15 γοθ5, 80 

το 0 Τϑοθηβίίαθ ϑαμξ, ΠΟ Πηθ 65 ΠΠΔΗ 1 σΥΘΠΙΠΙ δ θα 6 

1θσιθα5 ν]Ο] 115 ασαθευεη απ νἱἀδίαν. Δοσααϊὶ απο Ρ]6- 

τα νοῦρᾳ, 4086 ἴῃ ΤΠυοναϊαθ ἐχϑίϑηϊ, θοῦ δ} 86 1151 

εἴϊδη ἃ ΡΙδίομθ, Χεπορδοπία οὐ 41115 δἰ αβάθπι ΑΘ ΥῚ ΑΤΈΠΟΙ5 

ΒΟΥ ρίοσΙθι8 αἰοία Ἰηνοπία παν. ϑεα σγ8] δῖ ἔπθυαηΐ 401 

ΤΠαονγἀΙάθιι Πἰς αν τη αϊξα Πον85856 ἜΘ ΧΙ δ ΘΓ ΘΗ, Ὁ 46 

οἷαϑ ΠΡνῚ5. ρτορνῖα απαδάδηη ᾿πμἀ0165 πάα501 νἹάθγεὶαν, Νά πὶ 

ῬΙΟΠΎ 51π|8. Ρ. 7σθ1. εἰ Ρ. σοῦ. εἱ ἐγιθμὶ ἀϊεϊοη 6 ἢ ῥᾶρεϊπα 
οἸϑοϊθίαιῃ (ἀπηρχαιωμένην), Ρατίϊπι ποναπι (ξένην) δἰαῖιο 

ΘΟ ΔΌΘΏΙ, εὖ ΟΥ̓} 70. ΟὔΒΟΌΓΕΠῚ ταἰθ!]δοία (δυςείκαστον. τοῖς 

πολλοῖς) εἴ οχρ Ποαίίομο ἱπαϊροηίδι (γλωσσηματικήν). ἜΠ 
Μααν οοΠ]Ππὰ8. Ὁ. γϑο. ᾿Εφευρετής, Ἰηααῖ!, ἐστὶ καινῶν ὀνομύ- 

τῶν. τὰ μὲν γάρ ἔστιν ἀρχαιότερα τῶν κατ αὐτὸν χρόνων" -- τὰ 

δ᾽ ἴδια᾽ --- καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾿ ἄλλοις μὲν οὐ κεῖται, ὑπ᾽ αὐτοῦ 



Π. ΡῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΘ. 558. 

δὲ λέλεκται. 84 ἴῃ 8 οὐ ̓πηηἶθ8 ἀρρᾶνεὶ ἥπατα ἔβο!]ο 
Π᾿ου 8109 εἰ ΜΙ το λν19, ὨᾺ} 118 88 ΘΟ 18. ροϑὶ ΤπαοΥυ ἀἸίεπα 
νἱνεηΐεθ, ἀδοῖρὶ μοϊπογϊπὶ, ΟἿ ροϊογαπὶ αϊάεπὶ βοῖτα, 
αποά 518 δειαῖθ ορβοϊείτηι, αι οα ̓ πιιϑἰαἴαχη δἰαιις οἰ ϑοιι-- 

ΓΌΠι γαῖ, τιϑὶ]θ ψΟΓῸ 6 Χ 500 ἰουηρογὸ τπ]ΐο δηϊ 4 υονα 
Ἰπα!οαθαπὲ, 4ἼΠΡτ.8 βθῈ ρα ἰοῆσα Αἰτἴθι ΤῸ 8 886 πδΡ δ ηΐ, 
Νεαας εχ οο, 4υοᾷ 80 4118 1ΠΟΧ1Π| ἰδ ΡΟΓ ΤῈ βου] ρίονϊ- 
θὺι5 νΟσΔΡΆ] γα δἰ ααοα ποι πἰβανρδίιση εϑῖ, βε οἶα, ἴη- 
5016 5 ἔμ1856. δια δχ ἢ 5 βου ριον 5 ράτιοος ἰδ πο-- 
Υἱπη8, οἱ βᾶρρθ ποίίοιιεβϑβ απ θα ΤΘΡΏΤΙ ἴδ ΤᾺΡῸ ᾿δὲ 

ΟὈνα6 δαπΐϊ, πὶ νοοαθαΐα, αἀπὐθυ5 5 ΡΠ ΠΟΔΉ ΓᾺΡ, ἴῃ το 

αἰΐεγονε ἰαηΐαπι Πἰρτὸ ἰεσὶ πΟΠ ΤΠ ΠΏ] 51} : αἰ! 6 οἰΐατη 11] 

118. ΠΟΙ ΘΩΙθα8. 4186 δ ΘΠ 1018 Βα πῇ 115118, [ῸΓ8 586 06 
ἰδτὰ ΤῆῖΓῈ τερσηδῖ, αὖ 1 ΕἸ ΘΠ 618 γοσ}])}}}18 ἀοαπθ ΟΠ 5 

ΠΌΤ ῬΓαΘ δἰζθιο Ρ] θυ 54πθ ργοβοίυσ. Νεαιιθ τεργοηθηῆιὶ 
Ῥοίεϑβέ, 8ῖ 4.18, Ῥ ΓΘ Θβθυ πὶ (αὶ ΠΟ σ]ΡΟ 566 ρου ον Ρ18, 
ΠΟ ἘΘ ΘΠ ΠΡ 015 86 μοβίενβ ἰργῸ8 δι05 ἀθαϊοαν!, δὶ νο- 
οδροΐα, αὐτὰ ἃθ Ἰάιο ἐθηηρουα 6 56 ΠΟΘ ψΠ]ΕΔΥ] αν ἂς 
ὨΘΒΟΕΙΟ φοορθιππῖ, δε ΡῸῚ 86 ἃρία βϑιιηΐ, σρονοοσδῖς “π| 

εἰϊαπὶ δηδ]ορῖαθ ᾿θρθϑθ ΒΘ ΘΗ8 πον ἴρ56 ὈΓΪπηι8 ἰηΐογῇ, 

τηοίΐο πὸ ἔθη θ γα οἴ Ἰπηπηοαΐοθ ποὺ ἔδοϊαι. “Ὁ υ86 εἰ τεριι- 
αν ουῖ πηυ8,) ΠΟ 58.01146 ᾿πνεμειπαν ἴῃ ΤΒπονάϊ ομη., εοά 

γοσαθι}}8, ΟΡ ᾳυδο δαὶ νἱϊαρογαιῖ, αΠΙροητα8. οοπίθπ- 
Ῥἰαθπτισ. ϑαηὲ απΐθηι Πδθο ρο 55] πα υτη. 

"Ζ οοαϊιῖα, χιαα οὔδοϊεία, τοἱ οπιπΐπο ραγιίῦτ τἰϑέξαΐα 
εἰ εἰἰΠιοϊέία ἱιεεϊζοοίι ἐμαϊοαπέιτ. 

Ῥίοῃ. Η. Ρ. γοὅ. παρϑὲ ἢδθο ᾿ἀκραιφνές (ΤΒππο. 1, 19. 
53. 4].), Περιλογισμός γ6}, τἰ Β6ρ. ι. 3. δου θαπὶ, ᾽Επιλο- 
γισμός, Περιωπή (ΙΥ̓, 86, οἵ, ϑιϊα, δ Ῥμοὶ, 1,6χ.), ᾿ἄνακω- 
χή (1, 4ο. 66. 1Υ, 38,) 

Εχ μῖ53 ἄπο, ᾿Δαραιφνής εἰ ᾽᾿Δνακωχή, Ὁ ἶρ8ο ΠΙομ 810 
ὈΒῈΡΡαία 6886, τη 1} ΘΥ]θατρῖι8. Οὐοά ρογιηονῖ εἰ |- 
ἴογεβ, αἱ ἴῃ ΤΗπογάϊ 6 ̓ἀνοκωχή 5ου δὶ ᾿ὰΡεγοπί. Ῥγὸ φιᾶ 
δοΡρ αι Ρα (ρον 6) πα απο ρα ρπδί Απιμαοηΐμ5 6 αἰ ον, ν οοαῦ. 

᾿ 



- 

240 1. ΠΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΌΙ5, 

Ῥ- 16. ᾿“νακωχὴ καὶ ᾿Δνοκωχὴ διαφέρει. ἀνακωχὴ » ἢ ἐπὶ τῶν 
νεῶν ἀναχώρησις" ἡ δὲ διὰ τοῦ ὁ ᾿Ανοκωχή, ἀνοχὴ μικρὰ “στολέ- 

μου (οἵ, 4 ]ΟΚΘη. ᾿Δαϊπιαάνν. Ρ. 25. 844.) εἰ ΒΈεΚΚαν, ἀπεοάά, 

Ρ. 4οθ. ᾿“νοκωχὴν᾽ διὰ τοῦ ὃ τὴν ἀνοχὴν λέγουσι" πολὺ δέ ἔστι 
παρὰ Θουκυδίδῃ : εἴϊδιαι ἰἰεγαν απ ογάο ἀρπα ῬΠοὶ. 8. ν: σπα- 
ρακοχή (Ὁ. παρακωχή, 1. παροκωχή) Ρ. 391- 564 Τππον ἀἸα]ς 

Ἡρυὶ δὲ ἰπ ἀνακωχή εἰ ἴῃ διακωχή᾽ ἔππο ΠΕΠΙ Βουϊρίπναπι ΡῈ ὦ, 
εἰ γΙἀΙοα] 15 οϑβοῦ ΠΙΟμ 8111, 81 πο ψοοα θα ΠΏ ΠΟΙ 151 ἰάδο 

1 16]]Θοίμ ἀΠΠΠ101}16 αἰ κΊδϑεῖ, αυοα ἃ ΤΠ πογάϊ6 μον ὃ 5ογῖ- 
Ρίπμι θϑϑεῖ, ἴηιο 1]ὰπΔ 1ἢ Πη}}{18,. οἰ πῇ α4π86 ταρυθμθη- 

ἀπ, ποβίραμπη βου ρἰογειη ᾿πηϊ πη 6586 181 ΒΊρΓα 8, οΌ 
ποίαν πιὰ5 (οἴ, ἱπῆνα ϑίθρῃ. 6 Ὀίομ. ᾿παϊϊ. ΤΠπογά.), εἴ 
ΟΥ̓ΔΏΪΏΟ 11. ΟἹ ΠΡ 18, αῦ86 (6 60 8ου!ρϑιῖ, Θχθπηρ δι" νἱτὶ 
ἀποογδίϑη 15 οἴ ΟΥΕΟΙ ᾿πορὶϊ ἜΘ Βα}. (Οδἰθυαηι: νοσΆΡΪο 

᾿Δκραιφνής 81 οἴἴδπὶ δα ηὐ Εν ΙρΡ᾽ 68, ΔΙ Ιφαοὶ Πξβίογιοι, ατιο-- 

χσαπι ἔταρυηθηΐα βευναναί ϑα 1485. 8. ἢ. ν᾿. Ηδ)οάογαβ {νἹ, 
ποῖ. δὰ ΗΘΥΒΩ εὐ 841} τοί! 68 βΑῚ Ηδην. ὅ:1Ὲρ}ῆῃ. 

ΤΠ65.). ᾿ἀνακωχή δῖοι γΈρυ 641 ποῖ ροβ86 ἀοοδὶ θ .Κ, 

Δα 1, 4ο. Ουἱά 2 αποα ΜοοτΙβ Παθεῖ, ᾿“νακωχὴ, ᾿Δττικῶς" 

ἀνοχὴ, ᾿Ἑλληνιγῶς. ψια, 101 Γαἰ., τἴθὰ δα ζοηδτγ, εἰ Ηέην. 

ϑίθρη. Ὑμε8. Εχ Π15 ἀποθυ8 νοοαθμ}15 1π σϑ!αμα [801}15 

εὐῖς οοποϊαθίο. ἘΠ᾿ περιλογισμός 4υϊάδημ. ναὶ ἐπιλογισμός 
οὐπηΐπηο ποῖ Ἰεριίαν ἴῃ Τ ΠποΥ 1618 Πρ γ18 (υ14, Ῥ.Κ. ΡῬΓδε-- 

αι). πδαᾷὰθ αἰ οομηροϑβίϊαμη ΘΧ ΠΟΠΙΪΠ6 λογισμός 418 Π| 
ἀναλογισμός (11, 56. ὙΠ|, 84,), φποά σοπηπηαπε 6ϑί, οἱ αἱ-- 

416 Χομορπομ εἰ Πϑιμοβιμθηὶ, 564 σαγαμηδίλοῖβ οἴεη-- 

βίοῃι μῖ886 ᾿π46 ραϊεΐ, σπϊὰ εἰ ἃ Ῥοϊΐμοα εἴ ἃ ΤΠοπηδ 6 
᾿ ΠΤ Βυογά. ποίαϊαν. Περιωπή ἀδηϊαα6, ΘΠ 1811 810 56151ι, 

(αἱ βρεομΐαγι εἰρηϊποοὶ,) μπαϑὶ 1ὰ μὰ Πομηανι8 δὲ 41} πιὰ 

Ῥαυοὶ (οἵ. Αὔνεβοι, ὍΠαοο. Τπαο. Ρ. 455:), δὲ βαπάεπι, 
αθὰπι ΤΠπουΙἀ65, 58:5 η) ποδί ομ πὶ ἐν] θα] δἰ ΑρδιΉ]85. 

(τά. 5014.) 
Ἧ!5 Ῥμοίϊις δὲ ϑ 1485 5. ν. Περεωπή δἀάπηξΐ Πίσυνοι 

(διὰ ἴΐα ρτὸ πισύνη δρῃᾷ ῬΠοῖ. Ἰερθπά 1) οἱ Πύστις. ῬεΙῖτ8, 
«ποὰ Π|, 89. Υ, χά. Ἰοριταν, ἴῃ τιϑὰ 6586. ορίἹπι15 βουϊρίο- 

γριὰ 



Π. ΡΕῈ ΕἸ ΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΡΙΌΙΘ. δ4. 

τἰνα ἀοουΐε ΠυκΚενὰ δα Ροβίβιϊογοσι οοιη. Ααά. [πη. «δά " 
ἙἘπυτῖρ. Ιἄεπὶναἰεὶ ἀε Πύστις, ἀε φῃο νἱα, 1πτ|. «α΄ 1, δ. Αὐά, 
Ι, τ58. 1Π,.8ὃ9, Νέος βρεγῃαηξ νοσεῖὰ ΑΘβοθΎ 8, Αὐίϑί δα 

δα 6., 4005 ἰδπάαὶ ΑὈγοβο}. Πιμος. ΤῈ ςο. Ρ. τ88, 

Ταπι Μαγοθ ϊπι5 ΙΝ. Τπασγά; δ. 5 α ὁποίαν τ, 
4686 (ἰοἷξ ἀρχαιότερα τῶν κατ αὐτὸν χρόνων: ̓ Αὐτοβοεί, Πο-᾿ 

λεμησείοντες, Παγχάλεπον, “Αμαρτάδα, Φαπέλους ὕλης. Αὐ- 

τοβοεί, ἴνεαθοπθ ἴθ ὙΠυογαίθε, εἰ ΜοοΓΙαὶ ρτγοβδέιιμ, 
ΕΧ βεγΐοσιθι8 βου ρου ΡῺ5 μαρεπὶ παπα ραιοῖ, Ὑ14. [πιρρ. 
«ἃ Μοετν. θὲ Πολεμησείω εἰ 5] ὙΠῸ ὺ Ποχβ ψνΈΓΡ 18 ̓Ζσταλ- 
λαξείω δὲ Παραδωσείω 80: Ποῖος Ἰασα5868 Ϊπίρρ. δὰ ΤΠππο, 1, 

55. εἰ δα Μοεγ. Ρ. τ4. Παγχάλεπος 0 Ἰερίαν ἴῃ ΤΠ-- 

οὐ 146. “τ απ ἈΠῸ ΡῈ παν ἡποῖρίθμβ νοοαθΌ] τα 
Ῥτδείθν παγκράτιον, ΄υδπαμδια δἰ ααδεάδπι ςοπιροσὶ [ἃ 

ΕΧ πᾶν ΠΟΙ ΤΕΒΡΕΙ πιοϑίθυ βογι ρίοῦ, αὐ ἀοσοθιὶ ΡΟ]]. ὙἹ, 
162. Οοίεγαπ παγχάλεπος ργΟΡα πὶ νοσαθιυΐιπι, αὐ ραίοὶ 
ε ἡ ὐνῆ Χοπορὶ. Νέεο τηαρὶα ἱπ Τμυογαϊάε τορο- 
τὶϊυν ““μαρτάς, γοσαθυϊααι ἸΟΠΪ ΟΊ. ΠΟ ἴα 16 ΟΠ ΠΟ 

βργείατα Αἰἰοῖ8. Ὑἱ4. ίοη. Ηδ]. Απέα. Ρ. 1δοῦ, εἰ. 

Βίθρῃ. Τῆ6β. Πεηΐααθ Φάκελλοι (ρον ἀρ! εχ δα] πὶ Δ νο- 
φΔΡΌΪα πα βου θυπὶ ἔεγε οὔιπεβ ΤΠ ΠΌΟΥ 115. 1011) ὕλης εἰ 

φρυγάνων 8 την 8. βουϊρίου 5 ἀϊοῖα. Ὑ1α. πὲρρ. δα Ἴμιο, 
᾿, 77. εἵ δὰ Μοεγ. ρΡ. 595. 544. ὴ 

Θϑαππηΐα ΤΘΟΘ ΟΓ68, 6. 41}00118 Νεορε γε ποδω 
νὰρεγαΐ νου. Στασιασμός ΤΥ, 1τ580., υρε ὈΪ58. 526 Ὁ}1ἃ 
ΤΈΡΤΟ θη βίομα δοϊηπιειποραὶ ΡΟ] ΠΧ εἰ Πμαρδὲ δἰϊαπι Αὐὶ- 
βἰοίεἶεβ, Ρίωγα ἴο τείενι Ἠεμδηη. Ορυ8ο. νο]. 1. Ρ. 
1γ6. 564 . δαπὶ πανδημεί (ἰ, 90. ΥἹ, 68.), απο ἔϑυιθα 

πἰπηΐα πὐδοιυο: Χεπορίιοη, Πεπιοβίμεμποβ, Ὀιούουιϑ 
αἸϊψας, Ζιακωχή (ΠΠ, 87.}» διε φαϊονῆθι5. 5α118. Ἰρποίι πη, 
8ε εχ δηδίορία ψοοαθ!}} ἀνακωχή ἔοι πνάΐυγα,, ἔεεημοηίαξ 
Ἀῖο (ὑδ85119.. 86 Πανοικησίᾳ θα άα αἰκοσαηΐ 0Κ. δά 

1Π, 57. εἰ πίρρ. δὐ Μοθγρ. [πϑοϊεηέϊαβ νυ] θέαν Αὐτόδεκα 
ἐτῶν (παηι 18 αν ϑῖπι οαπὶ Βερ. βου θθμάπηι, Ὑιά. δορά, 

Τλιογά. 1. ῤ ρ 



94:5 Π. ΡΚᾺ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΌΙ5. 

[,μεχ. αν. διελϑόντων Ὗ. 20. (ὐοἴηρᾶτγα αὐτόετες εἰ ΗδΏτ. 

ϑίθρῃ. Ὑπε8. 8ϑε4 Σχολαιότης ΠΠ,2| 18.., σομηπιεπιογαίιπι 
εἰἴΐϊατὰ ΡΟ οὶ. π1}}}} μαρεὶ οὐθπϑιοιϊδ. “Ζιαφυγγάνειν ΝΠ, 
άά,. «ᾳποά γΑΓ]0}18 185 ἀἰοιὶ 8856, Ῥαυιον αἰα 6. 5  π1]1ἃ 
οοπηροβιία, αὐ παταφυγγάνειν ἀρ ΑΘδβομίποπι, 4] μαδδὲ 
εἰίδν 116] Ἰρβοι διαφυγγάνειν, ΘΧΘΠΊΡ]18 σοπῆντηδν 
Αὐτάβοι. Πολυανδρεῖν δίτα!»ο. Ῥ]αταΡο 5, ΌΪο (ὑπ 55ὴπ8 ρο-- 
πΘγ 6 πῸ ἀαθιίαηϊ. Πὴ6 ὁ Παράλογος β01Ποῖοπξ ἀϊοία ἀὉ [-- 
ἴογρυΓ. 86 1, σϑ. εἰ 8 Ποιη. Μ. Νὸοπ παπ]ίατ εἰν υϑυια 

ἹΜετάμελος ὙΠ, 55., πο αἰϊτιν" δεΐατη Ὀῖο (4589. Αἀα.ὈῸ]]. 

Κάϑεξις 11], 4γ. εἰ Διάφευξις 1{Π|, 25, (61 βἰπι}]6 Κατάφευξις 

ὙΠ, 58. 4ι.2) πο ἀἰβρ!Ποδναπεὶ εἰάδι Πιομὶ Οαβϑίο, “δἰ 
Ῥτίαϑ πὸ Ασίβϑίοιε!! φαΐ άθπι ἱβ πσΐαμι. ᾿άγώνισις Υ,, 50, ματι 
6Χ ἃπδίορια ξουτηϑίαπι, ἰοϑίθ ΑὈγοβομῖο ἔν ὀἀθεμίβμιηι ἃ 

ῬτοσορΙο, ποι ρ]απα ἰάθια αποὰ ἀγών; ᾿8π ἀγών 6Ε}"- 
ἐαπιδη., ἀγώνισις ςεγαξΐο. 

7 οοαδειία, φιιαε ΤΠμογ αϊΐδ ργορτία αἀϊοιέμγς Ομ ο114-- 
δίϑβ Βιοτοίεγι Ζιαγνώμη 1, 87. (οἵ, ΠΠ, 42. 65.) Αἰνὶα, Π Ω,. 

δα Ζοματ. Ρ. 512. ξύλωσις 11, τά. 1. 101 [Δἴεγρτν. Παρ- 
τύριον 1, 535. ἈΙάϊου]6. Ὑι4. Πιϊὶ. 101 εἱ δα Τ ποι. Μ. Πρέ- 
σβευσις οἱ Καταβοή, ᾳυᾶδ 5οΠο] δία δὰ 1, 75. σοπηπηθιηουδί, 

ἑπῖοσ ροδίϊοα χοΐδυὶ ΠΟ ΠΥ 8115, Ἰἀδοαπ6, ἰδ ἰνδοία θα πὲτιΓ. 

Καταβόησις διΐειι, ηποα 18 ἀποθ8 4661 βομο] αϑία, ἴπ 

ὙΠαου ἀἸ46. ποη ἸΘριταΓ,, δὲ βομοϊ οι ἰρβατη πᾶ 1π τα νὶ- 
ἀατι οομ γα χῖβ86 νἹ θίασ. ΟΕ, Κόρη. δὰ Ονερ. Οὐογ. ὑ. 50. 

Μδιοθ! 5 δ. 52. ργδϑῖθν Κωλύμη, αποα εἰϊδη ἃ 8080-- 

Ἰϊαϑί8 84 1, 92. πὰς ἰγαοΐαπι ῬΟΘΙ Ο18. ΘΠ που αἴαν ἃ Π1ο- 

πύϑῖο, μαρεὶ ᾿ἁποσίμωσις, 404 ορογίεἰ 5οΣ Ὁ] ᾿“ποσιμώσας, 
εἰ τὰ ἃ Πλῖϊ. κα ΠΥὦἁ, 26. ἰππ ἃ ϑοιμηδία. [π᾿ Ἰμοχ. συ. 1}- 

Ἰυβίγαϊατα δϑὶ: δία ᾿᾽“4ποτείχισις, αποά, 4αιὶ Ἢ 

ἕξειν οἱ ᾿Αποτείχισμα ἃ πἰ 118 πιϑανραία 5δἰπι, παπᾶ ἀμθὶο 

Ἰρδασῃ ἴπ 88 ἔμπ]ξ. αἰᾳπθ 6 ῬΟΪΥδΈπο 58] 6πὶ ἰδινάδίαν ἃ 

ϑομηοὶα, Ῥο]}απκ φαδπαθδια βᾷθ ρα νοσᾶΡ]α φαδούδπι ΤΠα-- 
ΟΥ̓ΠΙαῚ5 διιοϊονιαΐθ φἰαθαϊ, Ὡοῃ ἰαίῶθη δα μαὶϊο 90]1 ἰγἰ-- 

Ῥαεπαα οομπίεμα!ξ, 

Αποτειχύ- 



Π. Ὲ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙ5, 45. 
964 ΤΒοπια5 Μ. ἢ. , ̓ ᾿Αδυνασία: κοὶ ᾿ἀνοητία παρὰ 

Θουκυδίδῃ μόνῳ. ῬεϊαΙατη ἴῃ ὙΒαογαϊδε ΡΘΥΤΟΡ αἴψαθ 1 
41118. ΡΥΟ18 κονϊριουίδον αῖ Ῥοξίτι8 ᾿κράτεια εἰ ᾿,ἀκρασία 

αἴεαπε, ἐτιβίνα ἡπδαῦοθ. 6 ἀδυνασία ἀϊοϊαγη 40 [πὲ!, δά 

ὝΗ, 8. Α44. ΒεκΚΚκ. Αῃδθοθα. 1, ρ. 54... ᾿Αδυναμία ἐρεῖς, 
ὡς 4ημοσϑένης (εἰ ΧεοΠοΟρΠοη Δ] 146), καὶ ᾿Αδυνασία, ὡς 
᾿Αντιφῶν καὶ Θουκυδίδης, καὶ ᾿Αδυνατία, ὡς Δεινέλοχος. ᾽νοη.- 

τία γτυτϑῖιβ τὼ ΤΗπον 146. πο αν ϑηϊία, ααὰπασδηι Βὶο 

Α]Ϊὰ γοοα 18 ἴα ἤεχα ἤοπ σϑϑρυΐε, αὐ ᾿Αχρηματία 1, τι. 
(ργο 4ιο 5. }ῃο]ϊ δία παρθπὲ ᾿πχρημασία, 566 Πα γι 1ἰ5 

δον ριον θι8 Βεουβμμπι. ψιὰ. Αοἰϊ. Μοπδοο. ἢ, 5: Ὁ, 4θ1.), 
οαἱϊ δἴταῖρι ἐὺ “Ικετίω ἴπ οοά. Ῥ4].1, 54., ρῖο 40 ἰδιηθι 
“Δατοίαν τοι ἱπδιάπτι, 6886 ἀοοοὶ ἀλπομᾺ ἀπὰὶ ΠΙΡτοΡ τη εἴ Βα 

εἰ ΠΙῚ, 6σ. οομβθηβα8. Αἰ. ΒΕΚΚ. Απεοσά, τὰ Ῥ: 44. εἰ ρ. 

100. 1{.. ΡΙ6 "5. δαὶ Μίοεν. Ρ.. 29. Ῥγὸ Γυμνητία 6 οσαα. Τυμνη- 
τεία βου θεμάπιῃ ὙΠ, ὅγ. -- 6 ’᾿Εκπλήγνυσθαι ὙΠοπιαα 

φΟμα πα θμλουαίο νά. Ιηἰἰ, δὰ ΤΥ͂, 125.. Αἰῃμαὶ ἸΤμυογάϊάες 

ψέσθα ἴῃ υμι, αἱ ᾿Αποφράγνυμι αἰχῆξ ὙΠ, γά. 

Ἐκ γβοθπιϊουῖθα8 Νεορμγίαβ Ππραβ δα ΥἹ, 98. 46 νοῦ. 
Οἰκοδομία: ,, Οὕτως “ ἴπαμῖὶ,,, ἐχρήσατο καὶ ἀλλαχῇ (1, 95. 1], 

65, οἵ. ΒΕΚΚ. Απεοάά. 1. Ρ. 110.) τῇ λέξει κατὰ τὸ ξαυτοῦ ἰδίω- 

μα ἀντὶ τοῦ Οἰκοδομῆς.““ Αἱ αυδ]6 ])Ποο ΤΗποΥ 4158 ἰδίωμα 3 

ΘΟ" ςοεὶ ΝεΕορἢγ 8 58 0γ08 ἢν ο8 νἀ θέαν εἰ ροπέθν [6 ρί886, 
ἴπ αυϊθα5 ἔνθαπεμΐθι ἴῃ ν δη ιν σου, Οὐχκοδομή, απ Ρτο-- 

θαι βου ρίογεβ, αὐ θπόρῆοπ δὲ Βοάοτιιβ, οαπὰ ὙΠαΟΥ- 
ἀϊάε ἀϊοᾶπὲ Οἰκοδομία. Παατι6 βο ο]αϑια Αυ ραβδὶ. ΤῊ πογα. 
δὰ 1, 923. αάδοὸ βοὺριδὲ, Οἰκοδομὴ οὐκ εἴρηται. ΟΕ Ῥηγνῃ. 
ἙΠοια. Μ, 8016, εἴ 41} ΓΘΧΊ ΟΡ ΑΡΗΪ νϑίεγθϑ. 

Ἦσο Ῥεγιϊιογα δἰΐδτι νἱθεθαπίαν σεῆϑα, ψφμαθ ἐπ 7,65 
αἰοὶβ ποϑίγὶβ ρίαπε εἰδδιαπέ. Ἐς ἀαογτιπλ ΒΌΠΊΘΓΟ διιηΐ ρΓ86- 
ἰδ ἀμ 0145 ἔογηηαβ ᾿ἀχρημασία οἱ ᾿Ικετία ρῬᾶι]ο δηὶθ δρμὸβὶ- 
ἴα 8 ̓πιρυ πη 8 ἢαεο. ᾿Δντίδειξις ἰὰ Πρτὶ8 11], ά2.., ἜΘ: 0] οενῖθ 

ΤΠ] ο δρ 158 ψα]σαίο ἐπίδειξις, ΖΔιπλασιοῦσϑαν 1, 69. )οτῖ- 

οατη ᾿Εκβάῶ ἴῃ ἴοεθογε 1,οβδθπηοηίοσαια εὲ Ασυρίνοναπι 

Υ, 77. (θ], 4υαοπαϊπιιϑ ἐκβάντας Ῥτο ἐκβῶντας βοχυιθαΐαν οαπα 
92 



οἱ4 ΠΕ ἘΠΟΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ; 
Βερ., προῦ!ϊὲ γδεῖο ἐδανρογαχα: ̓  ᾿᾽Ενναυπηγέω ὁ Ἰἰθιῖϊο το- 
Ῥοπθηθτ 1, 18. Θάρσησις ὙἹν 49. ὙΠΠὼ4. 101 1ππἰ| Πουὶ- 

ουπι Κοινανέω ἴῃ εἰΐενρο ἔοθάεγε Τιδοδἀδειποῃίογασῃ εἰ το 
σἰνοῦαπι γοϑ πεπατα Ὗ, σο, 14. ΒΌΡΓα Προεξάρχειν ε  -- 

Βν]5 τθροποπάσμῃ ὙΠΠ, 25. “Ὑπερεχβάλλειν εοὐ 4, ὙΠΙ, τοά. 
Οὔδο νεῦρα οὐλπῖα ρϑιεὲ βδοοαμά τη δημοσία [εξ 68 νεὶ 46 - 

τἰναῖα νῈ] οοπηροϑὶἰα 6886. 118. αἱ Ῥ] ὨΓῚΠ115 οἰΐδπι 4}105 βοτὶ- 
Ρίον 68 18085.6888 Π0}) ἀπ ὈϊΓΘπ]π18. Νῖα]6 δαΐειηῃ δἰϊηαΐβ μσῸ 

τοΐεναϊ Ζδιαβούλομαι, φιοά 6 ΤΠπογαΙά6. δποίαπι ϑυῖα8 εξ 
Ζομαν ΜΒ ΜΕΡΈρο, εἰδηίε8 ἀναπείσω, Ἰερεπάϊμ ἀρ δὸς Ζ:α- 
βουλεύομαι (Π, δ. Η, 80. 4}.) 

Ηϊο νοτο, ὡἰ 115, 4υὶ ΤιοχΙσοσττη ἐπαθπ θα ποτα Πο-- 
ἄϊα ουρίαϊ βαπξ, ποὸ58 4αοαπο ΔΙ αα!ᾷ αἰ 1815 ΠΟΥ αι, 
4118 αυαοάδηα ἜΤ Βπονα146 οἱ Χεπορἤοπίθ βῈ θ᾽ θΠσογα 014- 

οοῖ, Ζιαναπηδᾶν ΧΕΠΟΡ ΠΟΙ 6 Εἰ γ15 ΡῈ Ὧ05 γϑϑιϊἐατ ΠῚ 

Οντορ. 1, 4, 4, ᾿Εναλαξονεύεσϑαι παρεῖ 5.ο]. Αὑσ. ΤΠπο. 

ΥΙ, 12. ᾿Εξαπαντῷν ἐχ μϊρεηιϊ Χεπορμοηῖϑ οοὐ. ΟΥγορ. ΠΙ, 
5. 24, ᾿Επικατακλείειν 6 [,Οχὶοἶθ ΕΧΡΌΠσΕΠΠΠῚ, ΠῚ τι ΠῈϊ5 
Ἰοοὰβ, 40 πιἰεραΐαν, Ουγορ. ΤΥ, αι, 18, 6 ΠΡ ν18 σουγθοί5 

δὶῖ. Τάδιῃ ᾿πἀ!οαπγ8 46 Μετεκβιβάζειν, υοα 1ῃ Μετεμβιβά- 
ξειν ν Εἰ Μιεταβιβάζειν τπιπιαηάτιπι 6 ΤΆ ΟΥ ἀ1615 ποτ ὈΓΘΠ15 
ὙΠ, τά,, εἰ 46 Προςδιώκειν, αποὰ 6 ἘΠαο. ΥἹΙ, σο, Βαχῖξ, 

ΠῚ Προδιώχειν ἴᾳτε δου θαπὲ Πδυ1. Κατάλοχος, φῃοά 6 Τμα- ἢ 

οΥαἴ46 ΑΒ οργὶ ἀϊοαηξ, ποῦ Ἰορί ταν ἀριιὰ δαιῃ. ΜΟΙ οΟΓ ΠΣ 
νοοα θα] ου τ, ηπ8ὸ 16 νοσαπίωσ ἃ Θοηποιάδσο ἴῃ [6 Χ, 
στ... διυοίογ ἴᾶ5 Τππονήϊάα εἰν, Ὑαϊεὲ Ποὺ ἀε ᾿ἄντιπα: 

ραλυπεῖν, φορά Ἰοοιι8 ἃ ΘΟ ποι ἀθΓῸ 1ρ80 δπποίβεἝῃ8 δέθο ἐπε-- 

ἴα. αὐ ἀμ θίατη ἀρ ρΟΙΪΑΥῚ ΠῸ]10 τποάο μοβϑὶῖ : 40 ᾽Ἐκτεχνῶ- 

σϑαι ΚΙ, 64., Πλάνησις ὙΠῚ, 45., {Ὁ Σὐλρέλλεσθον ἜΘ δὶς 
τοβιπϑηάατῃ ὙΠ], δ. (ψα ατα οοηέγα χρυ ηρθηάμηι εἰξ, 488- 
ἴδηι Πυἰεπὶ 6 ὙἙΒπογά 486 δποίδεαι, Προοςπαραβάλλεσϑαι), 

Προςπαρέχειν ἵ, 9.5), Προςσυνοικεῖν ἯΙ. ἃ. (Προςπαραινεῖν 

[5) Ααἀά, προςπαρακαλεῖν 11, 68., ϑοπποίάοτο ἀυδίαπι ψίβυπι, ὁχ Ρο- 
Ἰγθὲο παροχ δι]αΐμαι δῇ ϑίσαθοποπι ξ. 11,0. 2οά. ΘΟ. Φίπαοτ 1 



ὃ Πρ νον 
Π. ΡΕ ἘΕΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΟΙ5. αἱδ 

. Ὦῖο (458. ΚΧΙΙ, ὃ,, προςκαταπρήϑειν Ἰά. οαρ. 17, προςκατα-. 
πλήσσειν ΧΧΧΙΧΝ, 44. συμβοήϑεια 1». 561.) Συνδιαγιγνώσκειν 
Π, 6ά. Προςανήει, απο ϑίορῃ. ἴῃ Αρρεομπμά. ΤΠ68. 6 Τηὰ- 
οὐάἀϊ8 δἤΈΡΥῚ ἀἰοὶδ, φασι 80} ποίου! μοχίοομ ν. ἤρος- 
ἄνειμι Ῥἴαπο οανοαὶ, Ἰοριαν Υ11, 44. εἰ γον 

Ζ᾽οεαδιιῖα ποία, φιιαθ νοὶ ρίαπε πονῶ ναὶ οΟΓέ6 ΓΑΓΙΟΡῈ 
εἰφηϊοαίδοπο α ΤΠμογἰϊα6 τιϑιμρανέμγ, 

᾿ς Βονῦπι πια]ῖα Βαρθεὲ ΗΘΙ]τμδην. Ρ. 165. 544.» 6Χ 4αἷ- 

Ῥπ8: Ρυαθοῖρυδ σομβἰ ἀοθπιι8. ἴξφοδοι, ηαοά ἀρμα αἰΐοα 
ασογεϑϑίοπθηι, ἰπιρείμν 5 σηϊῆοαὶ, ἀρὰ ὙΒαονγά ἀθια 
εἰΐατη ἐπιμιξίαν (.» ὁπ  ΥΚοῖν κ΄, 4ποά 1, τάθ. εχ ρυθϑϑυνα: 
ἐπεμίγνυντο καὶ παρ᾿ ἀλλήλους ἐφοίτων) ἀεποίατε 1, 6, Υ͂, 55., 
φυϊά ΤΟΥ 5. ἜΠΠΠΔ ΟΊ ΠΟ “αἰ έμ8., ἀφΟθ551ι:8 ΠΟΙ]Ο 1} 60 

Ὑη51} ἴᾶπι δχ Οὐρὶ πα νοοαθ}}} 481} ΘᾺ τπι5ὰ δου]ρίονιαιη, 5 15 

γεΡῸ ΡΓῸ ἰθΠΊΡΟΓΏΠῚ ΤαῖοηΘ. να] ΠΟ. 1}15. ν 6} δπηϊο8. 6886 

Ροϑϑϊί. Εῤήϑειαν δοιϑὰ ὕοπο (111, ὅὃ8. ποῖ.) γ᾿ α}}} ἀἸχον απί, 

Ψ|α. γε ββο ηρ. δα Πιοά. 510. ὁ, 1 Ρ. 585, οἱ γαίοκοι. δὰ 
Ἡογοαοί. Ὁ. 269. ᾿Ανασκευάξειν ποίη απιοϊἑοπεἰξ (οννυῖα, 
4η86 δἄογαμῃῖ, αἱ χρήματα, Εἰϊδγη γιάονα ΠΥ, ττθ., 0] νἹ- 

ἀἰσαϊα πα ἱπίθυρυθίαπἪιν τ σεν" 6) ἴοι ἔνθαπθπίίιβ αἰ- 

"χδυαπῦ ΑἸ βουρίου οϑ 4υδϑι γϑδέαμΓαγαὶ ποίΐοῃθ, για. 

ϑομπεῖα, 16χ. Καταλύειν Υ, 25. ὙΠΠ, 58. εἰ καταλύεσθαι 
ΟΝ. ἂδ. ἦν 1: 7: ἃ1., 1ἰ4 τπἰ 51} διαλύεσϑαι, τδοοη-- 

οἰϊατὶ, ῬΠανΡΊ Πα] ὈδαρΔΤΙΗΐ, 6. 4 ϊθὰ8 50] τγὰ Χομορμοη- 
ἴδ} 9 Ἀν άεπι ει Πἰομ θαι Ολδϑίυσα ΠΏΠΠΟ. ΠΟΙ ΘΙΏ118. 

ΝΝοίαμα εἰΐα πὶ, ὀργήν ἑηροηίμι, απϊιὶ αἰδοξε δἰ ξιίβοατο, 
1πιουρεν, δά 1, 150. δὲ. 4ο. “Αδαδ οοπδίαξ, ἀρετήν οἰϊαγ 
οουῖα αιθθάα πὶ σόπογα Ψίνἐαΐη} ἀθηθίανθ, τπαχίπιθ, ὕ646-- 
εεπέίαηπι: εἰ 5ὶ ἰάθ πὶ ποθ ἢ ἴπὶ 4! υϑάδηι. Ἰοοῖβ ναἱεὶ ρὲγ- 

ἐμέϊ5 εαϊξἐηιαέϊο, 1. 55. ποῖ., τ6 ποὺ 4α]άθηι ἰΠ501618, 
ΟΕ, Θοε "ον. οι. Μοηδοο. 1. ̓ ΜΕΝ 217. ᾿Εξαλείφειν, 46 Πο-- 

ταϊηῖθιι5. ἀϊοία πῃ ΠῚ, 57... 6δὲ τηθίδρῃουίοαμι νϑυθαμι ἰδὲ 

ον» ορροβίξατ ἀναγράψαι π΄ ΟΡαἰΙοη6 Ρ᾽αἰαααηϑβίιι) ΘρΥΘΡΙΘ 
ΔὐτηἸβδη) (Τοὺς μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἧς τὸν τρίποδα 
τὸν ἐν Δελφοῖς δ ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ 
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“Ἑλληνικοῦ ἐξαλεῖψαι), 4086 Ἰσᾳπεησὶ γαϊϊο ἴῃ Τιδπο 
νεῦῦο αἰδογε ἴῃ σοπι μα απ 6 1 ̓ ἰπσαδηι τϑοορίδ εϑὶ. ᾿άποκρι- 
ϑῆναι αἰτιηιΐ τὰ ρυσαα,, αἰδοθάεγε ΕὟΥ͂, 532... ῬΓΤΟ τιϑιαἰίονα 

διακρυϑῆναι (1, 105.), ἴᾶπὶ ἴῃ ΗομμερῸ τπν θη] αν. Οἰκέα 8ὰ-- 

ἴθι ον ὭῸΠ δἴϊδπα (8 τη α., απαίδθηιιδ Ἰρϑαπι ἀ ΘΠ οα τα 

58. Ππ8ο ᾿π 6} σαν, Ὀθη6. αἰοαίαν 1, 14. 17... ΡΙ8η6 π65οῖ-- 

γτὰ8. ΑΥΙΟΡ ἴῃ ῬΑΥΓΟΠ]18. ποπΠὉ}]8 1801 νΊ ΕΠ 

ἘΠ πα8η80. 4.86 5818 τιϑ11818 διπῇ, τ 8:51 οβ Ιοη65 ἔοι - 

τ ὨΪὰ 6. ἐν ὧν φιεατμαίι, ἄμηι ἵν, ὙΠ, χα... δξ }0}18815 
τ ἐν ᾧ μή, πῖδὶ, «τὸ ἡϊοδὲ, πὴ πίε 1Π΄. 84. ΥἹ, 

85.: οἱ πιδρὶθ δἰϊδι σα ὥςτϑ ΡΟΙΠΣ ρχὸ ἤσο φομεο-- 

πδς τ: 20. οἵ: ΜΜαίίῃ. σὺ, Ρ. 66:5. γέ] ὕμως ἴΐα πιδανρᾶ- 

ἰὰπὶν αὐ βθυϊθηϊία,, σαὶ ορροβίϊαπι δϑῖ, ΒΡ ρυ ϑϑᾶ 511. 14, 
ἴμρα 5} Βέον Ποααθπιία. Αἀ ποχαῖπα αἱ γθάθϑμιιϑ, ϑήπη 

11, 52. πο δϑὶ 'άομα αποα ταφή, 564 φυοα τάφος, ἰοοι5. ἴπ 

φιίθην ἐπ ξεογιμτέμν πιογέμξ, δορωίογμην (απαῖοπιι8 οο νοσα- 
ὈΪο οἰΐδηι γΓοσ8 ἀδποίανὶ ροῖϊθϑὶ)ς 401 ποίαϑ 68. Εἰ118 τιϑτι5. 

ΟἿ 1θ1 ΑΡυθϑοῖ, δὲ δίανζ. [μ6χ. Χόπορ]. ΜηΠπηῈ5. εἰϊαην 

σου μη δπογα πῃ ογαί ξυμφορά ἰΐα ροσϊϊαπα, αὐ ποίΐο ἦγ-- 

Ὀγεμμϊὶ ἀδδὶλ 1, γτάο., πϑᾶπθ δἰϊμα 4014 ἀπαπι δρεγέιξιε 

δ σα σοι. ὙΠ: ϑομηοθιάθν. εχ. δὲ ϑομδθῖ, δα Ῥίοη. ἀ6 
ΘΡΕΙΡ. Ῥὶ 10. Ααδίνημϑ 11 φυδοάδμῃ:" ̓ Αἀμφίβολος Ῥτο τεγ-- 

εἰἴχμδ τοέμ8, τιὶ ΤΟΥ ΒΗ ον 1ἴα. οὐαὶ Αὐσίδη8 ἀἰχὶς, Ὑ14. 

ποῖ. δα πᾶς. Ψ, 52. εἰ Θομποῖα. Τοχ. ᾿Εκστρατεύεσϑαι 
Υ, δδ. ποίϊομο γε φροβ Ἐν 511 ΡΥΔΕΡΟΒΙΓΟΗΪ5 ἐκ 
1 81118. νυ 18 ΚΣ Ἂν ἀρύλμο ἀοἔομάίμιν. ᾿Εξοικεῖν 11, 17. ἴῃ 

γν. Τὸ Πελασγυκὸν , ὃ καὶ ἐπάρατον ἦν μὴ οἰκεῖν, ὅμως ὑπὸ 

τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξωπήϑη. ὕοὶ ΘοιιεΡ.: ΣΉ ΡΡῸ ὠχήϑη.“ 

ψειὶπ5 Βαπδγαβ: ἔπιρίθίμπν [μδΐ Παθιξαξιγ δ, οτῖτθ ἔπ6- 

φμεπέωΐξιηε. Κατασκευάξεσϑαι (:» 510} ᾿ιϑ 5110} ΘΙ αρΙομέθ“) 

ἴθ. ἴῃ νν. ΚΚατεσκευώσαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς πύργοις τῶν τειχῶν 
πὶ 06 . " 

πολλοὶ, καὶ ὡς ἕκαστός που ἐδύνατο. 560]. : Κατασκευὰς ἐποιή- 
᾽) Ὕ - κ᾿ 

σαντο καὶ οἰκήματα, ἢ ἀντὶ τοῦ κατέλυσαν τὰ σκεύη, ὧν ἔναν- 
τίον τὸ ἀνεσχκευάσαντο. (1, 18.) Ὑ14. Βοηπεῖά. εχ. δε. εἰ 
δ ι ὡ ͵ 
ϑίαγ, [μ6χ. ΧοπορΙ., ἴῃ ἀνασκευάξεσϑαι εἰ κατασκευάξεσϑαι. 
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Νοέϊοποα νορανιίογαπι, φωία 7, εαισοσ  αρ]ιῖ8 ποϑοίγὶς 
᾿φεῖ ρίαπε περίθοέαθ, νεἶ ποῖ 8αἐϊθ σοι [ΠΓηιαέαδ διμεέ, 

τ΄ ’Αξίωσις, δἰρπί οιξίο ψΟΘΆΡἈ]οστιπι ΠΙ, 8:). -- ᾿Ανὲλ. 

πιστὸς φιίέὲ δρθην γτεομρογανρίέ ΥἹ, '7.,) 581 βογρίινα 

βᾶπᾶ. Ὑιά. ποῖ. -α άπορον, νὶ αοίϊνα» οἵ εἰς ἀπορίαν. κα- 
ϑιστάντες (80 80}. ΤΗμΟ.). ϑυϊάδθ: ᾿Απορώτατος, πρὸς ὃν 
οὐδένα πύρον ἔστιν εὑρεῖν" οὕτως ᾿Ισαῖος. Αἴαιθ 5ῖο δἰδ 

ὙΠαογδϊ 5 ΕΥ̓, 52. --ο Δεύτερος ὕῬτὸ ἕτερος, αἰξοτ' 1Π., 40., 
Ἐδὶ νι6 ποὶ. --- Ζιαβάλλεσϑαί τινν, ἐγεντείζαμγι Θοπφίρε γα ἦγ. 

αἰϊηοπι., Ἰπίυξοιυ 6586 αἰϊοιεΐ, ναϊῖ ΓΙ ΈΓΠΩΝ ΔΡρυ -- 

ὭΪΒΟΠ ΟΣ Ομ θηρ βδροι ἰθααὰ δ νγϑυὶ δ, ΥΗῚ, 

8:. 82. πὶ νἱά, ποῖ. οἴ, δὶ σοι 1 Π| βου ρίατα γϑιϊξαΐταν, 

109. Ο. ν ο585ε]. δὰ Πιοά, “510. ἐ. 1. Ρ. 104. οἱ ΡΙαὲ, ῬΊμαθ- 
ἄοι. Ρ. 5᾽ι. Πεϊπά, --- ᾿Επιπαρεῖναι, ἐπιδιρει" αὐἴε5861, θι. --- 
ὙΕφοδος, ἀ6 ἄυο ἴαπὶ ραῦίο διΐθ ἀϊοϊα πη. --τ Παρείκειν. 

ὡ Ὀϊοῖταν εἰ Πα ρει βοπα 8, ὅπῃ παρείκοι, φείμηγι (φιοοιμ- 

σι!) ἀἰα εέτ' οοοαδῖο.“ς ϑίερῃ. ἴῃ ΤΠ 65. Του 5 εϑὲ ΠΠ, 1.» 

ὉΔῚ 560}. ἱπ!οσρυεϊδίαν. ρου ἐνεδέχετο καὶ ἐνεχώρει. Αἀα, 
ΑἸθγοβοῃ, ἐπ ἬΙ]αοο. αα ΤΥ, 56. --- Περίνοια Ῥγὸ περιττὸς 
γοῦς, Τεριττὴ ξυνεσία, ὉερενκΙα ρδείε, ΠΙ, 45, -- Συμβαί- 

γεν τρτὸ διδοθαίεγο ἀρὰ ΤΠαογά. τθ ἰϑσουθ τηϑιῃἑη].’ 
Βίθρι. ἴπ Τἢ68. Τιοοιιδ Θβὲ 1Π,.5., ἣν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα. 

ϑοοῖ. χαστορϑωϑῇ. Ῥαιΐο ἸΠ50] 6 μ ον οἰϊᾶτη ΠΟ νΟΥΡῚ ξυμ- 
βαίνειν ἀδὰ5: ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, ὥςτε ῥᾷον ἐκ τῆς Πελοποννή- 

σου στρατὸν ἐξαγαγεῖν, ἡ τῶν “ακεδαιμονίων ἐν τῷ παρόντι κα- 
κοπραγία ΤΥ, 79.5, 1 ξυνέβη δΘμβαιϊηῃ 81 γ᾽ Θβρ᾽οΙ π]8,, δδί ργῸ- 

“αὶ; υἱδὶ ἴουτθ ααϊβ, αυοπίαμῃ ἴῃ ΑΥ. ῥτὸ καί ἰδρίταγ ἥ, 
Δ ἀδοῖον βουῖθαὶ καὶ τῇ τῶν --- κακοπραγίᾳ. ---τ “Ὑπομιγνύναι, 
ΡΟ πη]  ο Θὰ νευθὶ προςμιγνύναι εἰ 511] Ππιπὰ ν ΟΡ θΟΓ ΠῚ, 
ἀδ αρργορίηπᾳιιαίίονο οἰαπαεδίϊπα ἀϊοῖα τη 11, 102, ὗπο- 
μίξαντες τῇ Χερσονήσῳ. ϑ0}ο]. ἐγγίσαντες. , 

Οοπὶμηοίῖο ρίωγίιηι νοοαδιζογιοπι ἱπϑοϊενεεϊοτ..ο 
Σ 
οδο τ ὐν ᾿ ᾿ 

Ἐν καταλήψει φαίνεσθαι ΠῚ, 53., 4φιἃ ἔονπημ!α 1ῃ. ἰοου 

5311}}1ΠΠπῖὸ 1. ΠΟΙΪ8 1ἰὉλ ρυοξεγθηο βὰς οἰΐδια 10 (325. 
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ΤΙ, κ, ΟΕ, εα μας. ΑἹ, δο. Τυμι ηαδδἤη Βῷ 1Ππ8ὲτα- 
Ὀαηίογ΄ ἐπωνυμίαν ἔχειν ἄυνὰ 515 Ὀ 1 Εοα Ἰοπ6 1, ὃ.5 ἡ εὔνοια 

ἐποίει ἐς 11. 8. οἰο.. εἰ τὰς ὀλοφύρσεις ἐκκάμνειν, ἀο 40 νἱάς 

εαρ. ΧΙΥ. 8) οὐ). ἷ 
Ποοῖ ἀμδῖϊ, απιδιίριῖ. οὔϑοωγὲ ποτὶ ρίαμθ ἀεβαπε ἱπ 

ὙΠαυογαϊά6. Τίδαμο σκολιὰν, πεπλεγμένην, δυςπαραχολούϑη- 
τον, δυςείκαστον καὶ τοῖς πάνυ δοκοῦσιν ἐμπείρως τοῦ ἀνδρὸς 
ἔχειν, ΟἸμἾη0. ΨΘΙῸ ἀσαφῆ, Θ΄8. οὐ οβοχη ἀρρεὶϊϊαι Ὠ1ο- 

ὨΥ 8115 Ὁ. 895. 916.., 6ἴ ΕΧΘΩΊρ]15 παμο οδδοϊιἰἰαΐεμι σοη-- 
βυΠΊΔΓΘ. βἰαὐϑὲ ἐππὶ 101 ἰπ πὶ Ρ. 8οθ. 5η. εἴ Ὁ. 929. Ῥαυΐο- 

παϊτας ἱπᾶϊοαμπὶ θυ πιοβεποθ, 41 ἀσαφέστερον (περὶ ἰδεῶν 
1, 11. ἢ), δἱ Οἴοθυο, 61] δενούδοινμπι (Βναῖ. ο, σ.) 'ΓΒα- 
σοϊφεια νοοαΐ, οὐ τη 15. εἰ1δλυ Μία ΘΙ] ητι5. ὅ- 80.» αἱ 

ἐν μὲν τοῖς μέρεσι σαφὴς, ὑπὸ δὲ τὴν σύνταξιν ἐνίοτε ἄδηλος. 
Εἰ 5β8π6 ὈΙρΡΗΥ 81π|8 σϑῖὰ ἰϊνᾶ ΘΓ. πὶ δυχὶὶ, Νὰπι αυοᾶ 

ΤΊΠαον α1465 δου] ρϑ1} ΠΙ, 85... ᾿Ρᾷον οἱ πολλοὶ κακοῦργοι ὄντες, 
δεξεοὶ χκέχληνται, ἢ ἀμαϑεῖς, ἀγαθοί" καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, 

ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται, ουϊηα6, αὶ 5ἰση! Ποαιϊοπαπι δε ἰθοιϊνὶ 
εὐήϑης νΕ] (ἀΔ]]Ποὐὰμι χὠ δογ; πο, τῦγι 6 ὙπΘυ ΒΡ], αὶ ἢδηο 

Ἰδοῦ} ᾿πἰθυργοία ποτὶ δα νου: τ 6 ΠῺ 416. πιϑιβίεπ 

ΜΙ εμβοΠ θη νγο θη 16 Ρ ον ἐὰν θῦθ6 πὰ ΚΙῸΡ,, αἷ5 ἐὰν εἰν-- 

ΤἈΠρ ἀμ τϑο βομδὕθη ρεϊιθη ; 818 50 δ τη θη, 61 οἢ} 465 1οἰζ-- 
ἰδγ, ΨΊΘ 816 80 4645 δ πάσα ΖΓ ΕΉτΘ ΔΆ ΘΟ Ώ6Π “ εἰ νε- 

ΥἸΒ5Ι ΠῚ 11 οἰ ρογϑρίοαμα νιον, ὈΙΟΠΥ51885 ἰϑυπθη Ρ. 895. 
568 ἰμάϊοοῖ. Ημ]οὸ δηΐμι αἰ 0116 οοροῖτα νἱάἀεδίαν, ααϊά 
ἀεποίει ἀμαϑεῖς ; ηποά 5ἱ ἸάεΕ 811 ᾳαοα ἀνόητοι εἰ ἄφρονες, 
ἢο8. Ὡοῆ ρῬοβ886 ἀγαθούς αἴο. Ταμῃ ὀἰαπλ ᾿ποουίτμα 6886, 
αἰσχύνονται αἰτατα βρεοίεὶ δα πἰγοδαμθ 8η δα 50105 ἀμαϑεῖς. 
Οἷοο φυϊὰ Δρϑυγ "87 Οὐδ. πιθηΐ! ἰδηΐα οα]]ρὸ οὔδιιδα 
αὐαῖ, δπαϊο πο τα πὶ ἽΠΠΟΥ 615 Ηἰδιοσίαια Ἠεγϑοὶ 

τ ΠΕΌΓΙ8. ΟὐΒομ ΟΥ̓ μΙ νἰϑαπι, πὶ αἷδ Ρ. 929.: 564 τἰγηιϑ 
ἢδεο οὐρὰ 811, δϑᾷὰθ ραϊεὶ. Νδγχη ἰοοὶ Ρ. δοθ. εἴ ϑογ. ρο- 
51 ποη ππαρὶ5 δαὶ ἀΠΠ01165, οἱ ἰοῦ, πὶ 46 ΤΠοπιβίοοὶθ 
ἐρὶτ, ἃ Οογμδῖο Νεροΐθ ποι ἰαπίαχ 1ηϊε]] οἰ, 564 δἄεο 
εἰ Ῥγοθαίῃβ εϑί, αὐ ραγΐθιαι μουθτα νουρογῦσα 1υαἰἷπθ 1Ώ-- 
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θα 16 ἴδῃ 61} Π 6 ΘΘ115 (ψυίων ΘΠΙΠΊ Π00 δ8ι1:-- 
ΟΥῚ 8 ᾿Τμπογ αἰ ας ΘΟΠΊΡ] 68 αἰ Π1|01168 εἰ οὉ-- 

5. δεὰ Ῥανὶδ δἰΐααα σα πὶ ΠΟΟ ΒΟΣΙΌΐΟΤ [Δγ1}18- 

τἰϊαὶθ τἶαυς δαἰθη 8 σεγα ονδηθϑοιηΐ, αὖ, 81 608 ἀθᾶν 

πὸ οκφα τὶθ σοι βου ΘΓ 8., ΒΘΏΒΏΣΩ ΘΟΓῸΠι σογίο Ρεγβμὶ- 

εἶδ 5. ἤοπΘ ἰϑηηθη Δ] 1ατδ 1Π ΤΠ }}{15. ογα ομ θιι8, 

καὶ. τ ΡΕΥΪ ΟΡ 6.18, ιοί 88 Τπἰθυίθοῖο αἰΐψιο (6 11-- 

ῬΟΥΘ βο τουεγίδι ἕπ : ΒΕΡΆΒΕΡ ΟρΡαΒ δυϊι. ΟΝδᾶαθ 1άεο ΤΟΡΕΒΗ 

μεηαθηάτιϑ δουιρίου, 411 ΠΟΙ͂ ἴδιον θα8 ΒΙΧΟΟΙΒΙ 18. 81- 
τ Πγ) ᾿θοίο πη τ ϑἰαχᾶτο ΔΙ 6 Ὲ6 ἜΣ Πάτατα » 866. υἱ 501 1115, 

1.08 φορὶ ἰαἰνιμη 405 αἴααθ αἰ ταΐει Ἔχ βίουϊαθ ἠβεηνίις. 
Ῥογοθρίπτοβ, βουϊρία δὰ8 ψευϑᾶγθ ψ ]α]. (Δίαγοει!. δ. 5 
Ῥσαβθίθγ θα, 4Ἰ11} ΟΧ ἂν ΒῸ πιθη 0 050 ΤΠ] ΠῚ τα Βα ἢ 111-- 

ἐο6 8. βου ηἷ8 ἢιἰδιοτγοἱ, πὸὶ ἰηῦρα ἀξοϊαν θαι, οορτίαπ-- 
ἄππι, ΒΘ. οἷν 5 δὲ ἀἰϑοογἀϊαυαμ ᾿π οδιϊηαυατα ἰοΠΊρουὶ- 
θ15 δηΐμαϊ 56 η8818 δἰ οορσίἰδία ᾿π πὶ πιϑᾶρὶβ απαῖτὶ ρου ἀ6-- 
οἷατανὶ βᾶθρο 80|6Γ69 αἱ δ. οοῃϑαϊίο οὐ βουτιΐαι! βἰθαεχΐ, 

᾿(βεῖον ΟΡ ΟΘΟΘΓ ΟὨΡ[8 ἰοΟο8 Ρδαΐο. ΟΡΒΟυγ ΟΣ 88, ΠΟΙ. 
ἴα εἰθὶ ααβουθηαϊ δρασὲ. ΑΔ τηοάο οὐ αίϊομ θαι ἔμ μΘὈτ ἘΠῚ 
ῬΦυο} 18, ἀδβου ρυοπδιη ἐππη 8. ΟΟΥΟ  ΔΕΟΥ απ], οΟ]]0-- 

αυἴαπα ΔΙΠεμἰθηδίασα. εἰ ΜΘ οσασα. Ῥ]ογασπ 6. ἀπΐθαι 
δᾶθο οθβουνα5 ΒΟΥ ΟῊΪ5. σοηΐονίϑ Ὀγθνηίαιο (δοιι, αἱ ΟΞ 
οῦσο 1... ΘΟΙΠΡΓ βϑίομθ ΨΟΓΌΠΙ, Οὗ, Ῥΐοη. Ρ-. 795.); 
1ηξδνάτιπν ᾿πβοϊ δηΐου. οο]]οοαιϊίομ (86 διὰ .τὸ ἧς ἀμμικάχοι 

χαίρειν Ατοε}}. δ. 56.), 46 ατὰ αἰγδαῖια τ ἰπἴγα ἀϊοοίατγ, 
ΚΆΤῸ ᾿ρβουι ψΟΟΔΡ ΟΡ τα δια Ὀ͵ρο δοη8ὰ εἰποιϊαν. Ἦος 
ἢ, ἀαππι ἀπατα ψοοαα] τ ἢ οα θη ρογῖοάο' ἀτᾳ5 88 {18 
αν δυβα8 δ στ ποδί 65 μαροῖ, φαρα ἰδηηθη 86 166] ἰδ 
ξαοΐαγα τπδιη μη πλι8 , 72.) Ὁ] δι} 5ἰδηξνιι πηι πρόςμιξις 

ἐγιρεέιστν ᾿ιοϑέϊίετγε, νου γα προςμίξαν ἀρορδδίοντοην αἸιῖ-- 
θαμν εἰ ομ ΤΠ οἰ ΤΟ]1677ν ΕΔ σὴν νἹἀδιατ, ὍΝ Ριδϑίορθϑ 

αἴξεγυὶ ροϑβεὶ Ἰοοὰϑ Υ, ὃο., ᾿“γῶνά τινα πρόφασιν γυμνικὸν 

ἔξω τοῦ νον ποιήσας, ὡς ἐἰξῆχϑε τὸ ἄλλο φρούριον, ἀπέ͵ 

κλῃσε τὰς πύλας, ἴπ 60 6 πο8 4ιΐάοιι ἀἰίουο ἰθοο φρούριον 
58 λα ᾿αἀἸσΔΠΙ 5, 8ε4 οαπὶ ὨΌΚΟΡΟ ΡΥ ΔΘ εν τητι8 δουρί ὰ- 



5ὅ0 π.. ὉἙΚ ΓΤ ΟΟΌΊΤΙΟΝΕ ὙΒΘΟΥΡΙΠΙΘ. 

γα πὶ φρουρικόν, ῬΥΔΕΒΘΥ ΕΠ} 4 Ὁτηὰ γρο τῷ μήμμανι Βυϊα 
ΒΌρΡΘΡουαῖ, που νοςαθαϊ αι πῃ ϑη πᾶ Ι δ᾽, νᾶμα 51, 

ααππι Πτο ((55185 Μ᾿ κω» ΠΟ ΜΡ" 

τοϊαῖον,, τὸ φρουρικόν ρίαπθ δοάθην δδηϑὰ ἀἸχϑυϊτν 

ἴατα αἰξσιμα 5. δῖ δα. αὐδὸ δὰ δεν οἷς 561-- 

ταουἷβ δίῃ αἰδέογιγι (τὸ πρέπον) δρθοίδῃϊ.. Ηϊοραῦοα βαξ- 

Ἐοῖοπὶ, ἀλη ΨψΘΕΡΙ8. ΟΡ ϑοοΘ 8 δίαθ. ἐκ Ἰηβπιδε Ρἰον 

ὈὶΣ 5ΘΓΙΔΟΙΘ Ὑγθροιίμα. αὐβεπναίϑοα. ὙΒαογαίθειι ἴο1}6 

ΘΙ Π68 οομοοάθῃΐο,, ΠΠΠΧΟΣ Πιργιΐϊα δτν δνὶιδ5586. ἰμ οῦ 

ΟΥη685 οομπδίαϊ, Ηἶδὶ [ονῖο Ρο σθαι μιαϊο Ἡδιρουινά Δί οοτ 

Ῥεΐθβ, αἱ ον λα] 8 τ περὸ πρῶτον ὕπνον, 418 808 ὩΣ Ῥμυ- 
ΟΥ̓ ἀ1465 11,5. εὐτεχῆ δρρε!ἰαὶ {, 70. 1 00 ουΐ ΠῚ νὶ- 

ἀςριτων ἱπορίϊνο ξ Ια. Πυκ. αα ΨΊΙΙ, 45. ϑαθρίιβ τἀ δπι 

ῬοΝαχ ἐμγίδίαε ἀοοραβαὶ νοσαθαα ἃ ΤΠαογά]46 Ροβἰἴα. 

Οὐδηῃ Δαν αι πο Ρίδπθ 80 δο᾽ ἃ6858., ἴπ10 δἱ σῦν ΓΒ 

αἰΐᾳιῃα 6χ ραγίθ, ἱμέγα ἀθοϊαγαίπιαβ. Νεϑῆὰδ ἰβπιθ θὰ 
ἰδ 1π6 58 1} 515 .}15 νοοδθ.}15 4 δ ἱπ ΘΟΥ ἀπὸ ραπκμοιϊό- 

τ εἴ οοἰοοδίομε. θαγα ἰδίῃ δἰ 6 ἀβρογᾶ ᾧ ἃ, τρα- 

χέοα;,, βίαια) ἀρρε!]αὶ ΡΟ πχ Π860: ᾿ἀγχώμαλος ΥἹ!, ππὲς αυοά 

βαἰϊα 101 ᾿Π ϑαπὶ ὟΝ 858. εἰ ΠθῈΚ. “ἀντίπαλος “ποίΐοης ἤο-- 

δἐΐδ, 4ὰὸ ἴγθαῃ θη 158: π|6 Ὡ8ι85 ὙΤΠαογἸἀ68, 864 μδυῖίου 

Χεπόρμοη, θειποθίμβθμθβ, αν ΊρΙ465, Ατιδισμμαμᾶ», Ηε- 
γοσίδπι5, Ὠ1ο (ἰδδδῖα8 αἱ 8}} τα τ. Ζιοπο σις ΤΙ, 42., 

εἰ Καταπολέμησις, 404 “πὰμ δὲ ὉδῚ Ἰθραΐαν ἰὰ ΤΉἩπογαϊαε, 

ὩΘῊ ΠΙΘΙΪ ΠΗ 15, Π60 ΟΥΘαΙΏτα5 1Ὁϊ ̓ πνεηΐα ἰνὶ, Ἔχ γνεῦ- 

15 διαπολεμεῖν οἴ καταπολεμεῖν, 4810 15 πη} 1 αἰπηΐατ,, 16-- 
βἰ πλ6 ον πιαῖα δα πῇ ΟΡ ϑίμἀἸαγη ΠΟΒΕΡῚ ΒΟΥ ΙΡ ον ]8. ῬΘΡ 88}}-- 

δἰδηΐνα οι θη, φαοά ἴδια διρνα δι στη Πσαἰι τ εβῖ, ᾿Ἐπι- 

βόημα Ὗ, 65. εχ ἃπαϊορία ποπηημμι ἐπιβύησις;, ᾿ ἐκ- 

βύησις, ἀναβόησις ξαοίαμη εἰ δααοίίεβ. υδαρραίῃπι ἃ 
Βίομο (885. ᾿Επικράτησις 1, άι., αἱ 1ὶ ἀορυὶς 8856, 
ποη βρυθνι Ὠίοβεπθβ ΠδοΡἐϊ 8, αἴαμθ 18 Ῥοβῃΐέ ὨΪο (885. 

Κατακράτησις οἴ, Καταγωνισμύός,. ηπ86 86 δχροίρίαπε ἱπ 

Ἰοοο Ῥοϊϊμοῖ5 (ἸΧ, χ42.), ποη ρεγιϊποηὶ δα ΤΗπον Ἰάθηι. 

ούλωσις εἰ καταδουλοῦν φαιη Ῥχοθεπίαν ΡΟ] οἱ, πο. ἐγαῖ 



, 
᾿ 

κ᾿ 
ἡ Ἦ πι θῈ ἘΠΘΟΌΤΙΟΧΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ8. 5281 
οἷν τερτ περ ἀεγεὶ Καταδούλωσις, 40 ποπηὶπα ὑ8115 δὶ ΤΠὰ-- 
οὐδ ϊάο5 ΠῚ, το. Νύμισις αἱ Τυογά 68 5θιπεὶ Υ, τοϑὅ., 

ἦϊα Ὁϊο (ὐαϑβείῃι8 ἔγεαιθπίθν ροβΐθ. ξένισις, Ἰάδιῃ αιοά 

Ὡρυια 4]105 ἕξενισμός, ΥΙ, 46. ποῃ! πρτοραὶ ὙΠοπια8 Δίας, 
8. γ΄. ξενίζω. “Ομαιχμία ἴα} βαμπὲ Τηἰογργοίεβ Δα 1, ,8. 

Μαυϊίο ρδποίογα τϑρυθμποπάθηπα νῖϑα βὰπὶ ΤΠοπιδς 
Μίαξ. Τὰ 5. ν. ᾿Δγάλλω μος νϑυραπι ρυ]Ομν 5. 6856. ἐἸοἰὲ 
αἰαῖ “αμπρύνω, οἱ ἴδπιθα ΤΗῦοΥν ἀϊάθ5. ποπ ἰαηΐππι 1|10, 

τσ υτπι εἰΐαπι ΠΟ τιβῖ5 δῖ, απ 46 στὸ νυ], ΠΌ Κι. ΔΑ ΥἹ, ά:. 
ὅ|πὸ αἰϊα γαϊοηδ εἰΐατα 80 δεοάεια ΤΠοῆνα νἱπρονυαίαν ποὸ- 

τη δὰ Σιτοποιὸς, αὰ0 Χοπόρβοι 8|114119 ΠΟΩ οβἰναμβιαῦνε, Ααα. 
Ῥυὶ, «α ΥἹ, 52... {δι 

- 

" 
᾿ ἃ 

Β. Ὧδε πὐνεγά!άο, φυδίοπιι8 Ηϊδίοτίουβ, 80 Β6}11 αυΐᾷοπι 

κὴ ᾿ Ῥε]οροππρριδοὶ βοτὶ ρῖου δδῖ,. 
᾿ 

δι 

Οορ. ΧΧ, Νυπι ροείίοδθ δὲ βοϊαΐαθ οτδίιοσ 5 ἀἰβοσΐτηοτι 
᾿ς ὙΒυογάϊαε5β δεινανειῖς. Ἐχατηϊπδηΐοσ Ῥοοίϊοα νο- 

σΔΡυΐα, οἰ σηϊβοαδίίομπαβ, βιγιοίωσαθ οἵο., ἴΐθηι ἥρατδς. 

ἣ 4086 Πδοίεπη5 ἰγδοίαία δαπὲ, σου τα πὰ ογαπὶ νεὶ 

58 6 τ 6856 ροϊθγδηΐ ΟΠ ΤΠ ΒΟΥ ΡἐΟΥ ΠῚ Ο᾽ 885] ΟΣ Π1, 6- 

66886 εϑὲ Ἰ ΘΏΪΓΙ δἰϊδπι αδεάδιη, 4086 846 οοτίαᾶ ἰαπί 
Ἰοαιθπαϊ σεπθγα ρεγιϊπθαηΐϊ, οἱ χαρὰς Παδο ἴρϑᾶ ΠῚ 
4 ἅΠτεγο αἰβιϊησαδηΐαγ, ΤῺ απὲ εἰδραίαϊϊοπα σοὶ βἰδίϊμα 
8 πδίατα που ΟΠ ΘΠ4Ὶ σΘη ΘΙ Πὶ Ργοἤοίβοὶ, δἰ 5 ἢ Π6, 
χαθαϊῃμ), ἐθηνλθ᾽. ΒΘΟΓΒ11Πὶ ΠΟΙ ΠΕΥαΤῈ, ν6] δἰϊαμι ΡΥ ΠΊτ 

αα ΠΡτοταπι δΥραπθπ ΠῚ αἰ]αθ ΟΟΉ 51] 1111} ΤΟΒΡ] 6 ΡΘ., δὲ 

ἱπᾶδ, 404118 ΘΟΓᾺΠ 56 ΓΠ1Ο 6858 ἀδθδαις. 5 ΟΥ̓ΏΘΓΘ ῬΟΒΒ.Π1118. 
Ῥοβιθεϊογεμι νἱαπῃ 8ὶ ἱπρτθαϊπηιτ, αὐ δε ΡΙδοθι, ἀἰβοον- 
πο ὰ5. ὈΥἠ τ βουηηο Ροοίΐοιι5 αἴαια ροάεβίεν., 46 40 
εἴ. Ηογιηδηη. ἀδ αἰ Του επίϊα ρτόβαθ δὲ ροειϊοαθ οὐ ΘΙ ΠΟ Ϊ5. 
Οὐδι φαϊάσδι εἰ εν δη ΐαυη ἴῃ ρ88 δ]δοιομθ νοοα ] για 

πθρ] δοίη ν Ὁ καἰ ἃ ἘΠαογάϊάς, Δ ργθη 68 σοῦρα ΘΟΡα μα -- 

46 ἔΟΥ 8459 Ὶ οἰ σα ποαϊομε5 νΕ] βδἰσαοΐανα8, 4πᾶ 6. αὈΌ1Ὶ 



992 1. ΒΚ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ, 

Ῥτορτία εββϑηΐξ ροδίβιιι, ἰϑυηθη ἰη ΤΗυογαϊάϊνε, δ λοία 
γερουσίαν. Ὑ|4, Ὀίοη, Ηδ]. Ρ. γϑά. Μανο  !ΐη. ᾧ. 4. 
ἨδΠπιδημ. Ρ. 1γὃ. 8564 1 818 ϑβρραγεὶ ἔδει! [4}}} ροϑβ886 ἴὰ-- 
οί πη. Ναπι σΠ8 Π 68 ΠῚ 5816 5ΕΡΙΠΟ Ρβαἀδβίθι δία πε ροθ- 
ἀϊου5 ρυθϑίδν δἰϊα δίϊθι νου θονπα ἀοϊδοία αἰ δυππέ, 5015: 

γὴ118. ἰδ πιθ, τα 8 νοσα θα αἰ] πὸ σστατα δ δὺ βιηιαὶ 
αἴνθυβα Οὐδ ΙΟἢἷ8 50} αϊ8 8 σθηθια, 46 48 ρβιΐο ροϑὲ ἐπ 

σϑίτν, βρεοίαηἦβ 6856, 6 41} 15 4 5} 0] Πχνι 1118 δϑὶ εἴ ἢ ον απ 
ἸοπΙθο 5 φαϊδακάδην ΡΟ  5ϑἰπναχα γερπαΐ., ΒΡ θἄογ θη ἃ}1-- 

ααθπ εἰ ροδίϊοαθ ορΡ ΠΟ 18. 1} Ἀ ΟΊ ΘΓ πῸ ἐδαΐμγη 868-- 
τ (1. δεὰ δδο Πεοριίαί, Ιᾷπὶ “απ ὙΠΌ ον ἀϊά4ε8 ταῦ ας 

Οὐδ ΙΟ"6 8. Πἰβίουαθ πιροείθξαι; 4.88 ν6] ἃ ν"8 αὐ ν]οῖτ8. 

εἰ οὨ 8 ὩΠΒΡΗΪ ΠΟΘ εἶα, ἰἰ8 86} ψ Ἢ βρΙεηάογε δἰᾳὰθ 

οπιηΐπο ψῇὶ αἰσδη αὶ δηλ] 6} {{|}15,. 41|8165 Ἔσαηὶ Ῥουίοῖος δὲ 

ΑΙοΙ δ 65, νεὶ οθγέθ ἐθιπροσίριβ, ααῖΡη8 ΟοΥρίαβ Δα 6 

ΕἸοααθηίεβ Βορἢϊδίβ 8 Ρ 6 ομιηθηη τα δοί 7 1 ΠΠΘ ΧΊΤΟ ΠΟ- 
ΠΟΥ εἴδηΐ (νἀ. Μαγςε]] 1. δ. 56.), δαιτα8 ρομὶξ, αυϊᾷ 

ΔἸ Γ 11, 4106] ἴπ ΟΥΑΙ ΪΟὨ 115 ρο  8ϑ πα τὰ δ! ηοὐ, 5} Β] πο - 
Υ8. Τανίοτα 146ο6π6 ροοδὶΐϊβ ργαία νοσάρυΐα παυά Βρτενι 

(Δαν. δ. 56. Τὸν Θουκυδίδην -- τοῖς ὑπεκξιμέρεθθθ.. 

ὥποις πρέποντας καὶ ἁρμόζοντας συντιϑέντα τοὺς λόγους ὗ 

γὰρ ἔπρεπε Περικλεῖ καὶ ᾿Δρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ καὶ Βρασίδῳ, 

ἀνθρώποις μεγαλόφροσι καὶ γενναίοις καὶ ἡρωϊνὴν ἔχουσι δό- 

ἕαν εἴς.) Αἰᾳὰθ {ἰὰ δἰΐϑι 1" ᾿ἰβίογία 1ρδὰ ὩδῚ ΒΟΎηΟ α]ὰ- 

οὐἷον ἢϊ, αὐ Ἰηογ άπ 1 ἀδϑου!ρεϊομῖθι18 ρτ δ! οντιμ, Ρο6-- 

ἜΟΪ 4υ14 οἱ δα πη]δοθαῖτν ΠΘΌδ886 εϑὲ, Ὑἱ. γθαζοσ. ΑΥ5 

ἨΙβίογ. Ὁ. 241. 664ᾳᾳ. Ομπληΐπο ἰδηηθ ΒῸΠἘ{π|8. ΒΟΡΙρίοΥ18 ἴῃς 
δομἶο πηΐπιι8 αϑτη ῬΠΌΟΥ 1], ααΐ ροαίϊοδ γΟΡ πὶ βοϑίδ- 

ΣΌΤΙΩ ΠΒΥΥΔΙΙΟΩΙΪ ΟΠ Δ ΟὙΔΕΘΟΟΥΏΙΙ Π]8 Χ1Π16 δα νθυβδίασ, 

ἘΠΟΥΩΘΙῚ δποίον ξαΐθηι σοηΐγα ΓΘ] ΖΠΟΓ τη ΟΥ̓ΔΘΟΟΓ τ ΠΊ0- 

ΔΘ 50 ΡἰΌΥ18 ἔδοιθθαΐ, 48 1 ΡΔΓ ΘΡαἴ . πη 16 νΘΥΒΟ ΠῚ 
ἰοποοίη 8 ̓δοΐουεβ Εἰ θηη α]ο ΘΓ 6 οαριοδαΐ, ῬοΘΕΪΘΟΥ Κη νεγ- 

ΟΣ πὶ σοην Θη1 πι81|8, Οὕδγ6 πὶ Χοπορπομίθ πλ]ΐο ρ] τὰ 
ἢ υἱῃ8 σα ΠΘΓῚβ ᾿πνεηϊ πίων, (ν]4, ἀἰβρυϊαί. 46 ΧΘΏΟΡΗ. ἀἴ8}.},, 

ἤἄξᾳι πιὰ γάγὸ Ηοιπθυῖιι ᾿πη δξτι5 εϑ ; αιοα ἔσοίβ86 δἰΐϑηα 



'πΠ. ΡΕ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΩΙ8. 557 

ΤΗυον ἀ! ἀεὶ ααουποάο γε]. ογοθιον 5. αἰ τη π "05 Δἴδτ- 

οεἰϊαο (δ. ὅ7γ. ἡϊάλιστα δὲ πάντων ἐξήλωσεν “Ὅμηρον καὶ τῆς 
περὶ τὰ ὀνόματα ἐκλογῆς καὶ τῆς περὶ τὴν σύνϑεσιν ἀκριβείας τῆς 
φε ἰσχύος τῆς κατὰ τὴν ἑρμηνείαν καὶ τοῦ κάλλους καὶ τοῦ τά- 

χους) οἵ 56Π1ο]18δἰ46 (10. ΠΥ. ἢ.) νοἱ ἀθιποηϑίνανογὶβ ᾿ Νατα 

ΠῸ5 Τὰ ΥἹΣ αἰϊασα Ἀ]] πὶ βουὶρίοσοι ασαθοῦτῃ ἰδηΐαπα 

εὖὸὟ Ηοιπεσο ἀϊβοθάενγ ᾿π]Ἰοαιπτι58. Ομληϊα ἰδιηθῖ νοοαραία 

- Ἠουιδεῖοα, 4ποσγιτη πη ]ἰὰ ρὲ Ἡεγοαοίαπι οἱ 841108 δου ]ρίο- 
γΤῈ8 Ἰοῃῖσοϑ ἴπ ΒΕ ΟΠ ΘῈ ᾿ἰδἐου οοΣ τι ἐγα Πδίευδηΐ, Ἔν ταγθ 

Ὠοπ ρΡοίαϊτ: 5εὰ που οἱ σι απιουαπι Ροθί σου απ ψοοα- 

ῬΌΪΟυ ΠῚ ΠΟῚ ΓΔ ΡΠ 18 δϑὲ ΠΌΠΊΘΡ 85 δἰ μίγη θα δὲϊα πὶ 41 

Βιϑἰουϊοὶ Αἰιῖοα νοὶ σοιπσαπηὶ “Ἰ4] Θοῖο βου θη 68 ὨΒΌΓΡΑΓΘ 

ὩΘῺ ἀυθ]ΐασππῖ, Ἰάθιῃ να]ϑὶ δἰΐαπη ἀθ ροθίϊοῖβ, 486 ρμιι- 
ἴδηϊοῦ, ΨψΟΟΑΌΌΪΟΥ 1. ἴωμθεῳ 5] ὨΙΠοδ ΙΟηΙθ5 οἴ οοπ- 

.« δἰγ ποι] 8. 

ΑΒΗ ΕΥ̓ ἃς Ροεέϊοα. Ὀὶοπγβία5 Ρ. γοά. Ρο-- 
τῖϊ πδθο Κωλύμη ἴ, 92. ΤΥ, 27.» φιοα 814 ποῖϊε8 Παρ οὶ Ηε- 
τοάϊδηα8, .Γάθηι τεοθηίονο8 συοατ6 δά υθγαηὶ, αἱ Με- 
πϑηδεν ΒΠεὶ. ἔχο. [,6ρ. Ρ. 95. Α.““ ΑΒΠΚΕΒΟΗ. Πρέσβευ- 
σις (Ἰὰ Θπΐτη Πρεσβευσία ἐχ ἈΘρ, 2. εἰ (ο)Ρ. ἴῃ ὈΙοηγ βίο [6-- 
δοηάμμ) 1, γ3. (ἴπ οταΐ.), Δὲ 40 δἰ αχϑίδί "πα Ἰο πὶ 

Οτερον. (ον. Ρ. 50.. δὲ δ'πθ βεργεῃβηβίοηὶβ ποίδ θ18 οοτη- 
ΤηΘμ] ΟΥ̓Δ ἃ Ροΐ ποθ, Καταβοή (1 δπΐπ ρΡΓὸ Καταβολή 6 
Ἀερ. 2. ἀρ ἃ ὨΊοι. 80. 1 θεη1) 1, 75. (ἸΠ ογαῖ.), 480 'ρβ8 
Ὠ5118 αϑὲ ΠΟ ϑῖτι8 δὲ ΟΠΔ 60 4}11 πη}. Ὑ16, 886 δὰ 
Το, 1.1, ᾿᾿χϑηϑών 1, γ8. 1Υ, 40., 4.0 πεὸ ἴρβ6 αὐϑίἱ-- 
παΐὶ ΠΙομγϑἰι8 Ὡδο Ρ]δίο, Γοϊδὰ8 αἴψπθ Ὀΐο (885. Ζ΄:- 
καίωσις 1, 1τά2. Π], 85. Υ, 17. 8],, 40 ΡΔΡΙΟΙ 588 δϑὲ 

Βιοηγβῖαβ, οἱ ἀθίυο ρ᾽αγα ἀδΡῖὲ φυδαγεπεὶ ΥΝ 888. δὰ ΥὙ1}1, 
66. εἰ Ιη6: δὰ Ῥίοῃ. (855. Ὠεηΐαις ρ85. ὃ87η. Ὠίοη. «(α1- 
ἰὼν ᾿Επιτέχνησις δὶνΘ ἂξ Ροίϊμι8 δου] ροπάμπι θγαὶ οἱ ξογίδ8- 

τ εἷβ δἰϊὰ ΠῈ Βουρίαμι εϑὶ, Περιτέχνησις {Π, 82. Ὀϊταιηαὰθ 
γοοδθαΪ τ ὈΥΌΒΕ 6. ΒΕΓΠΊΟΠ 8 κρύ ὠνίων υιϑλϊαϊα τα, 11πἀ 
παθῶν, ποο ὍΝ Ο 49510. 



οὐά πι. ὈΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝῈ ΤΗΌΟΥΡΙΟΙ5. 

Μδγοο τα, 9. 52. δα Ποῖ ᾿Επιλύγξαε, αποά ἐς ᾿Επιλυγά- 
ξεσϑαι νοὶ ᾿Επηλυγάξεσϑαι σογΓρία 6556 νεγὸ ἱπαϊοαὶ 8έ6- 
ῬΠαμαβ: Ποο Ἴρδιιπι ἀαΐεπι ν θὰ πὶ 8818 ἀθἔοπάαπὶ ἱπέρρ. 

Δα ΥἹ, ὅ6. εἰ δα Μοεγ. Ατῇ. ᾿Επηλύτης ἱ, 9. ,»πα θεὲ αἰαο-- 

{168 Ῥγόοορ. 1. Β, 6. ο. 18. Ρ]15. Π. Β. Υ. α. το. εἴ σομηϊίαῃία 
σοηϊεῖνο 1. Β. ΓΟ. ο. 6. οὐ γέγονα ἐπηλύτης αὐλῆς.“ ΑΒ ΒῈ 5 6Η. 

Μαρὶβ ἴπ αϑὰ 88πὸ [Επηλυς (Υἱά, Π0Κ. 1π6.}, φυοα ᾿ρϑαπι 

ποι ἰρηογαὶ ΤΠαογα. Γ, 59. θη ἀνακῶς. ὙἹᾺ. [πὶρρ. 
αἰ ὙΠΠ, 102. ᾿ ὯΝ 

ῬΟΙ]αΣ Ὶ, 95.: Τὸ Ναυβᾶτας ὀνομάξειν (τοὺς ναύτας) τρα- 
γικώτερον. ΕΠ ἰᾳπιθη 1ἰα ἀἰχὶὶ ΤΗπογά. Γ; 121. ὙΠ, γό. 
4]. Βεά Ἰϑριίαγ δἔϊδιι ἀριαὰ Ῥ]αἴαγομπμι. 

ὙΠοπια5 Μᾶρ. ποιητικώτερον αἰοὶς Πεξικός ρτο Πεῖός. 
Ῥεγρεγᾶπι. Ὑ1α. 10] Ἰ ΈΡΡυΓΟ, 

5680]. ὅ0ΡἈ. δὰ ΕἸθοῖν, οὔ Ῥῆανοῦ.: ᾿εσϑήματα καὶ 

ἐσθήσεις ἐν πεζῶ λόγῳ ἄχρηστα. Αἱ νἱὰά, ἩῈκΚ, δα ΠΙ, 68. οἱ 
86. ΤΠπ4. δα Πίομ. (1888. 

ϑεχαυηίαν 4.86 τεσθηἰίογοβ αἰἰ]θυτηῖ. ᾿λκή ΠῚ, δά, 

Π., τοϑ. ΤΥ, 52. Τί Χϑηορἤομ, ον βῖιι8, ΒΡ] ααΡ 5, 
Ὁ 1ο (455. ᾿Αμφιδήριτος ΤΥ, 154. Ὑἱ4. Τπΐενρτν. δά Μοονυ. 

Ῥ.- 86, Αὐτόϑι, αποὰ ροοίϊουτμη ἀρρε!αὺ ϑοιηοια. γ 6] τ 
γϑοεη 55α ΘΠ Π]οπὸ Πμοχίοὶ, δε αἰ ἀρὰ Τ μυογαίάε Υ͂, 
ά., ΥἹ, 50. 4]., 118 οἰϊδιαι ἀρ α ΧΕ πορ μη πὶ αἰϊοβαὰς 16- 
σἰζαγ. ΓΕεγωνίσκειν ΝἾΙ, γθ. ὙἹἱά, Γαϊεγρτν. δὰ Μοεγ, 18 
Τῖο (885.. εἰ γεγωνεῖν Ὠίοηγϑ. ΗΔ}1ο. ᾿Επετήσιος 11, 8ο. 

ππϑ σαηὶ Ὠίοη. (858. ᾿ὸχ απαθο νουρο “22 οοἰΐοοο ἀο11-- 
βδἰαβ νΘΓΡῚ ΘΟΠΙρΟΒ 1 Καϑεῖσα ὙΠ, ὅ5. ΥἹ, 6ο. (ἐπ "ἰγ15) 

εἰ ραν ϊοἰρίατηι ᾿Ἑσσάμενος ΠΠ, 68. (ἴῃ ὅν.) Πὲ Ποῦ οἵ, 
Βυίί. αν. πιᾶχ. δ. 1οδ, 11. ποὶ. γ. ἱρὸν εἰσάμενοι Ἠεγοάοῖ, 

Ι, 66, Ἤπιος Τ]. δ9. 77. 81. 1 Ηετοάοῖῃβ, Τ᾿ πιοϑὶ θη 68, 

ῬΙαΐαγομαβ, Ἠεγοαϊδημ8, 8]. Κλέος ἴ. 10. 25. Πἰ, 45. Ρα-- 

τἰϊου Χοπόρβομ, 1, γ81885, Ἠογοάϊθηβ. Νεοχμοῦν 1, 12. 
(σ14. Νεορῖὶι. 0.) ἴεϊ μΒαπὰ ραᾶποὶ (ν14, ΠμκΚ. τὰ ἴπά.), 
οἰίατι Τοπ γβία9. Νῆσαι 11, 51. Ἠθγοδοῖαβ, Χομορ οι, 

σ΄ 



{ 
᾿ 

ΠΦΙΙΌΙ 886 ρ6. Αἱ 810 ὠμὰ ΟΡ ΘΟ ΉδαδΩΝ Ἰὰς 

οἰδη8., 81}. Περιχτίονες ΠῚ, τοά., ἊΡ1 το 80 Ποιϊῆετο 

παν αίδτα ν Οὐἶπ18. ΠΙΟΧ νου ΘΙ Ο.}} αἰϊφιοι δι αηέίμν, ἴρ80 
ψοσεθαΐο ϑσηϊβοαίανι5 οὐαὶ βου ριον, Περέῤῥυτος 1Υ, δά. 

Ἑοάεπι τπούο ἰοααιιηΐι Χομορ Ποὺ, Ποηγ οἰμ8, Ὧ]ο 0888. 
“Πλωΐϊζειν γε] Πλωΐζεσϑαι 1, ι5. Ηος εἰϊοβ φαοηπο ρτοβϑαθ 

ΟΥ̓ Ο. 18 ΒΟ ρου 68 1508 6856 ΠΟΘ} διορίαμὶ Ἔ 65, 8) 6- 

πἰσπθ “Ρύεσϑαι Ὗ, θ6ὅ., απο παρεπὶ ιοάονα8, Ποσοσία 8 

1114 9. ᾿ 

2) Ζ)οοσαβιιζογιισι ἔοτπιαθ ροθέϊοαε. Ἶδοτι τπθυοϊηἰπιὰς 
αυϊοαυθπι μμο τε]αίϊυ μι 6886 ΡΥ ϑθί ον δορί 1, 128. ΤΥ, ο8., 
ἀθ φυο να. Βυϊίμ). ΟἿ, τπᾶχ, [πᾶν ποτα. ἴνρθρα!. (Ὀ!ΪοηΥ-- 
δ['ι.5. διίΐοπι δόρατι ἑλών αἰχὶϊ Ρ. 1908.}), εἰ ἑσσάμενος, αποά 
Ῥδυϊο αΐθ σοπιπηθιηονϑίτ ηι οϑὶ. ἀρεῃ »" 

5) Ζ)οοσαδιμζογιισιι δ ρπἰ[Ἰοαἐίοπε8 Ροεέϊοσαθ. "αὐξίδων: 
τος ἴῃ νυν. ἀναίσχυντοι ϑῆκαι, 486 εδ αἰϊεχῖϑ., υἰροὶθ Ῥω-- 
εἰοπεῖϊδ. βοριμζίογῖβ νεῖ} ᾿ ἀϊοιιηιαν" 11, 852. Κεχμηῶτες 

νεὶ ροῖτι9 κεκμηκότες ΠῚ, 89. (ἴῃ ογαὶ.) ποιϊΐοῃδ "ΟΥ ἐμ ΓΙ. 

ϑεά πὸ 86 σεὶ διυοοϊἑδίθιη σαοιαηηπηθίο οοο] ἀπάδτη 5386- 

6 ἰϑηϊουῖθιι8 που πὴ 8 γοοδυὶ, πὲ τοὺς ἀπογενομένους, 

88.115 οοηϑίαί, οἱ κεχμηκότας Θοάθι πιοῦο ἐ]οί τη 6586 ἃ Ρ]δ-- 
ἴοπδ οἱ Αυϊδιοίθὶθ, ἀοομθυαπὶ Πιη σονη, δα ΡΟ]]. Οποπη. {Π], 
τοῦ. εἰ δίερ!. ἴῃ ΤΠ68. ἈΚλέμματα, ηποά 56Π10] δε {ιγέα, 

στρατηγἥματα, ᾿ιοβίνῸ βοιϊρίουϊ ϑἰβηϊβοαι Υ͂, 9.5, δὲ αὐ ρυδθ- 
οϑάθηβ ποίπεη Ῥοείϊο8 δ πα πιουδέμχ Ὁ Π δι π). Ὁ. 17.» 
{Παϑὲναἴατη ἃ ΠῸΚ, εββίπηθ νεῦὸ Ἐποππδς Μὰρ.: ᾿Ὑφίστα- 
μαι ἀντὶ τοῦ ὑπομένω λογογράφοι᾽ --- ἀντὶ τοῦ ὑπισχνοῦμαι δὲ 
ποιηταὶ, καὶ Θουκυδίδης ἅπαξ. Ὑ14, ΘΚ. δα ΙΥ, 39. οἱ δίων Ζ. 
1, οχῖς, Χόπορῃ. ᾿“ξίωσις τῶν ὀνομάτων [ΠΦ, 82. (1π Ιοοῦ 46 
αἀἸβοογε 9 ΘΟ θοοῦ ἢ) ΡΓῸ σημασία 5816 ἰῃ8ο0] ππ|. 866 δὰ 
Ῥοθεϊοαχ ἴὰν6 ἀρ ρο] οἰυν ἃ Ὠίοη. Ρ. 8ὃ87.. τηδη δὲ ᾿ποθυ ἢ ΠΏ, 
Στορεννύναι τὸ φρόνημα Πελοποννησίων ΝΙ, 18. ἰπ ογαίϊομα 
ΑἸοϊδ᾽ααὶς φα ὈΠ μλιαἴθσα αααιάδι αἰϑοϊαη 9, 



"6. ΠΠ. ΡΒ ἘΠΘΟΟΤΙΟΝΘ ΟΘΕΥΒΗ, 15. 

4) ἡ δγοτιίι δἰγμοίιγαδ Ρ ἴραθ. Μαῖα βομοϊϊαβία 
Τίαον αἴ 418 ροοίϊοὶ φαϊά Ἰανεν μὴ ἂν τοῖς πρῶτοι δέ, 

τ᾿ Ρ. 4ο5. 844.) πε4ιθ᾽ πᾶθο 

οΟ]]οοαῖο ραν οι ]αα δέ (ἀς 488 ἰηῆα ἀϊοεία τ) , παὰν Ρτο- 
Ῥυΐα βἰπί, -Ὑπιθδε08 σοπθῖδ απο άδη) 5616} τιϑὰ8 ἘΠ πογα!.- 

65 Π|, 12. μὴ ξὺν κακῶς (8. ξυγκακῶς, οἴ. Βαΐίηι. ΘΟ Τα πηηῖ. 
γαᾶχ. δ. 24. ποὶ. 4.), απο οοποϊημϊ αὶ ἀαΐπτι ἴπ οταϊίοπα 

Ο"» ορροβὶίππι ξυνελευϑεροῦν. Νεδαπο ιριαπὶ Ρ]αη6 ἐπηθϑὶπ 
81} ΑἸΤ οἱ Ρτοβδθ ΟΥ̓ΔΙΪΟΙΪ8 βου ρίοσθθ, ὙΙ4. Μδίιῃ. ὅτ. ᾿. 
ὅὃσ4. εἴ ἱπρυμηῖ8 ΘΡό μα, 84 ἰβοον. Ῥάποξ. Ρ. 12. ΑἸία βίγι- 
οἴ ἃ 9 ΠΝΆΜΣ Ῥοειϊοὰ πα ΔΙ 15 νοσδῖ, ΘΓ 1 ἴῃ Ῥγοπο- 

χαΐη6 αὐτός ἴῃ ΠΩ ΤΠ ΘΠ ΤΟ ὁπαποίαιὶ τεϊαϊϊνὶ Β διΐο; : βΒε4 

ἂε ἢδο τὸ ἰαπι ἀϊοίιπι αὶ 46 ἱπηαἰίομα βαυπιοηΐθ Ηερυδεὶ 
ἀσεραίαν (οαρ. ΧΥ͂Ι, εχῖν.). [ὰ δἰΐαπι (θ᾿ απ ραπ]ο πίε) 

8 Ὁ ῬΙΘΟΠΆ8Π10 581 ΡΟΙ 8 Ἐρεχεβεβὶ. διιἰβι πιῇ 8 ἱπη 118 ΟΠ Ἐπὶ 

βἰ τ ΡΠ ]οἷ5. 1118 Ἡοτμδυ οἱ ϑευ πη ΐ8, 4] ΡΤ ΠῚ ΡΤΌΠΟ-- 
τ θη (ἀἐπιοημϑβίγαι νὰ πὶ 6] Ῥογβοπαὶς Ρομϊΐ, εἰ ἀεῖπάδ πος 
ΘΧΡ Ιοδῖ 8 δ᾽ αποίο ποι 'ρ80, Ποηγβῖι8 Ρ, ὃ8γ. ροαοιϊ-- 
086 βἰγ ποία ἀρΑδ στα αἴξετε τ» τιμωριῶν ἀτοπίᾳ εἰ Τὴν 

4αστη ποηὰδ ἐν τοῖς (Μία. Π. ΟΥ 

εἰωϑυῖαν τῶν ὀνομάτων ἀξίωσιν ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαι- 

ὥώσει {Π|,82., 4ογ πα οΘΡ [8 ὉΓΙΠ8 οὐαὶ ἑθπάπη δγαξ, αἰ γα ην- 
406 δυίοπι 6 ἴοοο οὐδ ηπτη ἰηδῖατ' σο ογτηδΐο ἀεβαμιρίπηι. 

5) Τῆσιγαε ἀαοασα θὰ. μου πθηῖ, 4αῖρρ6 ααδταπι 
τιϑιι ροσῖδς να] 6 ἀδἸθοϊθηΐαγ. 564 Βῖο ἰοοὰβ. δάμποάμπι 
ἀΠ 6118, ρεϊμαατα 4φαοά, 40 πχοάο ΣΘηΘγα δατα πῆ ἀεδουῖ- 
μεπᾶα βἰί, ποι οοην θη πίον ἀοοΐοβ, ἔππὶ 18 ἔθ γα ΠΏ} 1} 

εβὶ ἔρατα, 4υΐπ Ῥαγιΐθυ ἴῃ ῬΟΘ81 αδἰάα8 ἰπ ργοϑᾶ οὐ αίλομθ 
πϑαγρεῖασ, (δε. ἀς ΑἸ, ρν. εἰ ροεῖ, ογαὶ. Ρ. 29) Μα- 

χίπιθ γεγο 8 Ὁ] ΠΟΥ ΒΕΓ ΠΟ, 418}158 ΟΓαίου τ ΡΟ 881: πη τὰ 

εβἰ, Πρτισαραμα πϑατι ροβοῖΐ. Τδη 6 ἰηΐον ΘΙᾶθοο8 688 ου- 
δὶαθ, ῬοΪὰ5 δἰ 4 πε βορῃϊβίαθ, πὲ βρὶεπαϊΐονθῃ οἰ ποθγθηὶ 

ΒΕΓΙΠΟΏΘΙΙ, ΓΕΟΕρουμηΐ ἴῃ 8ουρία ραϑάεϑινα. (Ὦϊοπ. Ηδὶ. 

Ῥ- γ92. 8ο8. οἱ ξαερῖ 8.) Οὐο8 βθοῦτὶ ϑαπὶ 4}}} βου ρου 68, 

δἴφαθ ἰϊα οἰίατα Τμπογ 1465 ραγαῖο ἀἸοομαϊ σθπθῦα νϑ] 48 

ἀεϊεοϊαία». Πίοι. Ηαὶ. Ρ. γθο. (εξ, Ρ. 86).): ᾿Επὶ τῶν σχημα- 
τισμῶν 



1. ΡΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΡΥΡΙΌΙΘ. 45; 

τισμῶν, ἐν οἷς - μάλιστα ἐβουλήϑη διενεγκεῖν τῶν πρὸ αὐτοῦ, 

πλείστην εἰςενεγκάμενος πραγματείαν. --- ἘΠ᾿ ροξίᾳιαιη ἀεί α 

ΠΟΠΗΏΪ ἃ σοΙμ θη ογαν, α4πᾶ6 ΟΧ ραγὶθ ἰδ Α]101 ἃ ΠΟΙ 5 

ςομδί ογαΐα βιπὶ, ρεγρὶϊ ρΡ. σθ2. (869.): Εὔροι δ᾽ ἄν τις οὐκ 
᾿ ὀλίγα καὶ τῶν ϑεατρικῶν σχημάτων κείμενα παρ᾽ αὐτῷ, τὰς πα- 

ρἱσώσεις λέγω, καὶ παρομοιώσεις, καὶ παρονομασίας, καὶ ἄντι- 

ϑέσεις. ΜΙΑΥΟΕΙΠ π8 ὅδ, 56.: ᾿Εξήλωσε δὲ ἐπ᾿ ὀλίγον καὶ τὰς 
Τοργίου τοῦ “Ζεοντίνου παρισώσεις καὶ τὰς ἀντιϑέσεις τῶν ὀνο. 

μάτων, εὐδοκιμούσας κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ παρὰ τοῖς “Ἕλλησι. 
1014. δ. 51. 'Πολυειδὴς ἐν τοῖς σχή ασι εἰς. [Ιηὔγα ἰαπηθα 

Ποῦ ᾿πα]οἴ πα μεν « γΘΓΒΟΓΏΠΙ, ποὴ 84] 86 ΘΠ 1} 1Πὶ 
ἤρυτᾶϑ Ῥευιάποτο αἀϊοσίξατν δ. 56.: Ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς 
λέξεως σχήμασι, κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος. 

Οὐ 168 δὐΐοπι 1ηἰ6]Πσαὲ 101 Οαπηπα ἰο8 56 ἢ ἘΠ Δ τα 

ἤρυτεβ, δἰδί πη 1ρ056 5: σηϊβοαί 8.116 η8: Οὔτε γὰρ εἰρωνεί- 
αἰς, οὔτε ἐπιτιμήσεσιν, οὔτε ταῖς ἐκ πλαγίου δήσεσιν, οὔτε 

ἄλλαις τισὶ πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν κέχρηται. Εἰίαμα 

οδ δαὶ 6118 Γοὶ Δα: σαρρ6 ποπ ἄθοθγα νἱΓ08 ΠΤ] σΉΒΠη1-- 
Τὴ08 οἵ φαῖθυ» ΠΡ6γα Ἰοαιιθπάι ἔδου ἰα5 51}, 40.865 ογαῃπὶ 
ῬφΊο]65, Ατομἱθατημβ, ΝΙοῖα8, Βγαβίδβ, ἰθοΐα οἱ ἔγασθὰ- 

ἰδία αὐϊ οναίϊομθ ; 86 ῦν85886 1σίἰὰν' εἰϊατ πὶσ ῬΠπογα!6πὶ 
οομνθηϊθηΐεμι «βἴπρι}18 Πομαΐηῖθιι8 ἱπήἤοϊε. Αἰᾳπα Πᾶθο 
αὐϊάοια Παυὰ τηϑ]6, αυδμαπδιπ ρα ρπαπὶ σαμῃ δ. 565... θὲ 
ποικίλας εἰρωνείας εἰςφέρειν ἀϊοϊίαν Το 1469, 864 άδθηλ 
1 ΔΙΙΔΤΌΤΗ ααγαπάδπι Πραναγατα, τηδχίπηθ πιθίοη γαῖα, 
Ῥτοβοροροεῖδα, εἰ ΟΡΡοβίτουτιπι » ῬαυϊΠ ψ 6] 5126 46- 
δἰπθηςίατα χπθι ΡΟ Τα ἀδιι τποάππι ΘΧΟδββ1588 ΠΟΠΠ1]115 

νἱἀεῖαν. Οὐὐᾶ5 ἴδ πὶ ΘΟμ 3  ἀογθητι8, ἱπίαγ [Ἀοαπὶε8. 8 
γηδϊομυ πα οἱ ΡΡοβοροροεῖᾶ, '4π|88 30145 αἰτριϊ, 56ἀ οδἴδπα 
Ἰαἰ1551116 οχίθμα ες, οἵ οορία νὰπουῖῖπι ΘΧ ΘΠ ΡΙοσασι 1}}ὰ- 

βίναγε βία αἱ Βαιον ιι8 ῬΉΙΠΟ]. ΤΉυο. Ρ- 224. ςηᾳ. Αἀα, 1}. 
Ὀς Τπυογά, Ἰθοὶ. ορί, ἰπιθγρσεῖ. αἰ Ξοἰρ], 

8) “Μείοπγπιία. 

Τλμεγα, 4 Ἀ 



“68 1. ὉῈΕῈ ἘΒΟΟΌΒΟΝΕ ΤΗΠΟΘΥΘΙΘΙΘ: 

α) πέοοεαεπεϊ ΡγῸ σοτιδεηιιδηνέθ, εἴδοέιια ργὺ οαμδα δ ἴτ- 

ψαῖβδᾶ ταῖϊοπα. 

τις Βαπογιβ γοΐογε ἀθσὶν αἷαϑ 4 18564Π|, 566. σδδέθυ πὶ 
Ἶ οὐ ς ΧΕΙ ἃ 

8115 ποὶρ8 νοσαα] Οὐ ΠῚ 5:51 Ποδίομ 68, αὐ {αππὶ δύνασθαι 

βϑισηϊῆοαῖ φωΐίεγο, εἰ ίοον ροδ86, ἐδοκιμάσϑη ργοδαΐμτη, νἱ- 

διμηι 68, ἔχειν οδέϊπεγο εἰ ἴπ 86 μαῦεγθ, ϑαυμάξειν ξοἴογε, 
ἐδ φιιθα8 οὐππῖθιι8. νἱα. [πὰ ἰὰπο βαθείδηϊίνα απδεάδπι 

ἴπ σις, ἤπα8 ΡΓῸ βαθδίαμενὶ5 ἴῃ μὰ βογίρια δ ἰτϑίμτ, 

Ρ]ογ απ 416 ΠΊ8]6.. τὲ ἴπ ἐλευϑέρωσιν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς 1, χῦ2. 

(44. 1πά.. 5. ᾿Αξίωσις, Δικαίωσις, 4ούλωσις εἰ 681]. Μέ- 

πιο γ 580 Ἐππογά. Ρ. 54. 544.): ἀδηίαπο Ἰοσο8., 4.8}}5 δὲ 

ΗΠ, 58. ἡδονὴν δόντας ἄλλοις κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν, αὐὶ 

κακία πιαϊϊέϊα ἔετα ἰάδτα φαοά πιαζέϊαε ονἐπιδῇ εἰ ἱμνίαϊα; 
566 118 586 ρ1581π|8 Ἰοαπ πη ΟΠ Π68, ῬδαΪο μπ θυ Δ ὈΔ]ον 

β) ϑυδιθοϊοτυπι δὲ δἀππιποζοτγιπι Ῥδυμιτιζαῖῖο. 

Τ, 5. Οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν κατα: 

πλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες. Ῥοθίδθ πο 1ρ5ὶ 1τ|-- 
τευιοσϑηὶ ἀρρε!]εηΐ68, 864. 4πὸ8 ἰοααδηΐθϑβ ᾿ἱπτοἀπομῃΐ, 

δο5 Βησαπί ᾿πίευτόσᾶτα. αν θμι πὶ Ὁ Ἰπηρ γί υ 8 586 068 
ΑἸϊααϊα σεβίατη ἀἸοίμηπ8. αποα ΘΟΡΗῚ 1Η1}1{65., ἃ γορΊθιιδ, 

αυοά δογππὶ Αγ 6 Γ 685 οἱ ἀπ] βενδσογαμξς 1ἴὰ δἰίατα ἀτι8δ 

ΒοΓΙρίου Θ5 ΡῈ Ὶ 605, 405 Ἰοατιθπ θβ ἱπιγοθπουπί, ρεγβοίθη- 
ἦα οὔγαηὶ, 886 06. 80 105818 [δοϊα νιἀδηΐ αν. .,1.7 71. Ἵνα 

μὴ ἡμᾶς (τοὺς Κορινϑίους) ἀϑυμίᾳ ἐπὶ ἑτέραν ξυμμαχίαν τρέ- 

ψητε (ὦ Δακεδαιμόνιοι), π6 πο8 ἰδδρεγαΐξοηθ αἰεὶ αἰζογ γι 80-- 
οἰοέαέεγγι νεγ α 8, 1. 6. Ὧ6 ἔδοϊαἰ 5, αὐ πο8 ἀΘβϑρευδηΐθθ δῸ 

νονυίδθασ. 14, 142, Βλάπτοιεν ἂν καταδρομαῖς καὶ αὐτομο- 
λίαις, ποσραπέ ἐγαπα ιρτίθ, 1. 6. 4υ1ὰ ποβὲγὶ ἔμπης 8] 609 

τὐδηββαριαηξς Ποβίμαπι θη] ΠῸΠ ουδηΐ αὐτομολίαι, 566 685 
δ ἀπ ἰεραπέ, οαιϑαιηααθ ἀαραπὲ ΘαΡ πὶ ΡΥ αἰτοῦ. ΠῚ, 

δὅ9. ᾿Επικαλούμεϑα τοὺς κεκμηκότας μὴ γενέσϑαι ὑπὸ Θηβαίοις, 

ΤΟΡΑΙ 5. 6 δ8ίμι5 δῦ ΤΠοὐαγιίδ. 1. 6. Θ᾽ νῸ8 8: παῖδ Π05 
6888 80} 115, ὙΠ,68. Μηδὲ τὸ ἀκινδύνως ἀπελϑεῖν αὐτοὺς 



1 ΡῈ ἘΠΚΟΟΌΤΨΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ8, 489 
πέοδοξ νομΐσαν, πδήτδε ζιιο ΕἸ Ὴ Ῥιμ δεῖς, ξοὸ5 ἀδίγο 5 ̓ η Ρε- 

γἱοιΐο; 800 ααϊάεπη, ἂὐ νἱἀδαΐυν  ΜΠΠΐπηε: 864, αποα 
Ἰηξεναηΐ πο ]8: αθῖτθ τὰ, τὰ πο ἷ5. πὶ] ρυδθίεσθα ἀδιημὶ 

δαΐ ῬΕΡΙΘᾺ]Ι ἰπἴεγδηί. γα ΒΑΕΞ. ΎΙ, 29. ΑἰοϊΡίδάειι 

ΤΘῸΠῚ ΟΥΑἰΟ 65 ἀπ] ἀπ ἀἸσα πὶ ΠΟ ἀθοοσα ΠΟΥ ΩΤῚ ἴθι Βὲὶ- 
οαἴαπι, αιοῦ 10] δϑὲ ὁοοϑϑιοηθπι 4806, αὐ πποῦὰ δχροϑαί- 
ΤΟΙ 1 ]Π]οαίαν. 

Ι. 6. Τοὺς πρεσβυτέρους αὕτη ἡ σκευὴ κατέσχε, Ὁ ὶ σκεύη 
ΡΘΥΒΟΠ88 ᾿π5ἰ81 86 ΪΟΓ 68 ΨΙΠΟίΟδ ἰθδηθρδ, 605 Ὁ] 118 866], 

Βυτοϊϊογητο 1ἴ5 Δα μϑου ον νἱ δῖτν, Τὰ δέατα 1, 14. Ναυ. 
τικὰ τριήρεσι χρώμενα ἴμν ΘὨΪγλτ8., ΦΔΠἢ Δ ΠῚ Οα8865 ἴρβδδ 
ΡΓΟρεῖδ ποι ροσϑαπξ 1 {υἸΓΘτηῖθι5, Αὐδε 1, ι8. “Ἢ ἐν 

τῷ ᾿Ισϑμῷ ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ 6γ0- 
λαιύτης διέβαλεν αὐτόν. 1Π, 58. ᾿Αμύνασϑαι τῷ παϑεῖν ὅτι 
ἐγγυτάτω κείμενον, ἀντίπαλον ὃν, μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀνὰ- 

λαμβάνει. ΗΠ, 45. Ἢ ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί ὁ μὲν ἡγού- 
μενος, ἡ δ᾽ ἐφεπομένη κι τ. λ. Ὗ, 6056. 4Δηλῶν τῆς ἐξ "Ἄργους 
ἐπαιτίου ἀναχωρήσεως τὴν παροῦσαν ὄκωιρον προϑυμίαν ἀνάλη- 
ψιν βουλομένην εἶναι, δὶ νἱἀ. Νεορῖ. θαο. Ἠδθο. Ροβιν θα. 
᾿ιϑῖὰν προςωποποιΐας ΘΧερ]ά, οὔ ἀδαν δε Ὠιδην- 

βἰι8 Ρ. δ8οῦ. πρύφωπα παρ᾽ αὐτῷ αἷϊ ἤδνῚ τὰ πράγματα. Αἀα, 
Μδγοε}}. δ. 68. Οὐτῃ εἃ Τφομδεγεηῖὶ οδἰϊδιαι τη] ἰοοὶ, ἵπ' 
4α]ρα8 , ' ᾿ 

γ) αδεοίγαοσέμπν Ῥτὸ δορμοῦθέο 

Ροδίϊαμ. ΓΥ͂, 62. Τιμωρία οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδι- 

κεῖται. ἵ, 58, Βιάζξεσϑαι τὴν τούτων μετριότητα, 1. 6. τούτους 

μετρίους ὄντας. ἷ, 57. Τὴν τῶνὸε χρείαν, 1. 6. τούςδε τοὺς. 

χρήζοντας 8. δεομένους, ἀπωϑεῖσϑαι. 11. 4ι. Αἰμδαϊοπβι 

ΤΕΒΡΆΡΙΙοα νοραΐα ανδαθοῖδε παΐδευσις, 1. 6, παιδεύτρνα, γ7νὼ-- 

διδέγα. ὙΙά. 101] ΠὰκΚ. ὙΠΠ, 64. Καὶ γὰρ καὶ φυγὴ αὐτῶν 

ἔξω ἦν ὑπὸ τῶν Αϑηναίων παρὰ τοῖς Πελοποννησίοις ρΥῸ φυγά- 
δὲς ὑπὸ τῶν 49. ἐκβληϑέντες. Ὗ, “5. Ἣν ἡ δουλεία ἐπανι- 

σνῆται. [τὰ δᾶ δρ6 πρεσβεία ῬΙΓῸ πρέσβεις, δθο α] πὴ Εἰ πὶ 

Ν Β. 



ὁ 0. Π,| ΠΕ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ; ΤΗΒΟΥΡΙΌΙΘ, 

ἴπ ΤΘΓΏΠΙ βαβίδυ μη ΠΡ ΪΟΩ6 ΧΘρΡΘΡΙ ΠΩΣ, ῬΥΪΟΤα ἔθου 
ΟΠ Πα 1Π ΟΥΑ᾿ΙΟΠΙΡτΙ8. ΜΕ, 

Οπιΐϑι! Βαογιβ 8118 ἥριγαθ, ατιᾶ8 Ργδ6 οαδίογὶβ απιδῖ 

ὙΠπον 1465. Ηδθ νεσο βαπὶ 4 

Ὁ) ΤΡαγοποϊπαβίαθ, Ποπιοθοίεοίομία, οπιοθὸρίοία, 86ὰ 
γ ΟΕ ΡΕΪΟΥΏΠΙ ἰΘυ τον “πη γα αἰ πὴ δὲ 5: 11}Π ν᾽ ἀδϑιπθηϊατπ 

ιι8ι8. Π, 62. Πῆὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήμοτι. 
Ι, 55. Προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον 4) ἀντεπιβουλεύειν. ΠΙ, 

δὃ2. ᾿Επιβουλεύσας --- προβουλεύσας. ὙΙ, 92. Διὰ τὸ ἐπι- 

ϑυμεῖν πειραϑῇ αὐτὴν ἀναλαβεῖν. ΤΥ, 62. “4 χρὴ σκεψαμένους 
μὴ τοὺς ἐμοὺς λόγους ὑπεριδεῖν, τὴν δὲ αὐτοῦ τινὰ σωτηρίαν 
μᾶλλον ἀπ᾿ αὐτῶν προϊδεῖν. ὟΙ, χθ. Καί μοι δοκοῦσιν οὐ 

“εοντίνους βούλεσϑαν κατοικίσαι, ἀλλ᾽ ἡμᾶς μᾶλλον ἐξοικέσαι. 

Αοοεα!ϊδ 888ῈΡ8 ς 

ο) Ῥαγίβοϑίβ 86 ἀοουγαῖδ, νεῖ], 81 ἀἴσεγθ ρδοθὶ, αἰξδβοΐδία 

Ταθυ γον ΔΘ αι} 188, σοπϊ ποῖα ρ] θα πι]6 οατῃ «“Γπεϊ-- 
ἐϊιεϑὲ 5δθὰ Ορροβιτογαγι τπθια γοχ τη, δὰ. Εχουηρία ἄπο 

βαρρεοαϊίαι Ὀίομ. Η. ρ. 8οδ., πιπῦμα 1, σο. Οἱ μὲν καὶ παρὰ 
δύναμιν τολμηταὶ, καὶ παρὰ γνώμῃν κινδυνευταὶ, καὶ ἐπὶ τοῖς 
δεινοῖς εὐέλπιδες τὸ δὲ ὑμέτερον, τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρά- 
ἕειν, τῆς δὲ γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν 

μηδέποτε οἴεσϑοι ἀπολυϑήσεσϑαι, εἰ φῥίατα ἴπ Βος οαρίίθ. τὰ 

40ο ἰρ88 οοπιραγαίῖο ᾿δοθαδθιποπίοναμα δὲ Αἰ  θμβια τ 

οἰν αι 15 πο ἤραγδο ἕανθραῖ. ΑἸΐδν Ιοσὰβ {Π, 82, Τόλια 
μὲν γὰρ ἀλόγιστος, ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσθη" μέλλησις δὲ προ- 

μηϑὴς. δειλία εὐπρεπής" τὸ δὲ σῶφρον, τοῦ ἀνάνδρου πρόσχη- 
ια΄ καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν, ἐπίπαν ἀργόν, εἰ αἰΐα ᾿Ὀ]άεὨι. 
Αἀάε 1, 44. Γγνώμῃ τε πλείονι ἢ τύχῃ, καὶ τόλμῃ μείζονι 1) 

δυνάμει. 11, 40. Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελείας καὶ φιλο- 
σοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγον 

κόμπῳ χρώμεϑα. 114, ᾿“μαϑίέα μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον 

φέρει, εἰ Οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ, ἢ τῆς ἐλευϑε- 
ρίας τῷ πιστῷ. ὟἼΙΙ, 84. ΟΥ̓ τε γὰρ Κορίνϑιοι ἡγήσαντο κρᾳ- 
τεῖν, εἰ μὴ πολὺ ἐκρατοῦντο, οἵ τ΄ ̓ 4ϑηναῖοι ἐνύμιξον ἡσσᾶσϑαι, 



Ἂῃ 

κ 

ῃ. ΠΕ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΎΘΓΌΙΒ. 281 

εἶ μὴ πολὺ ἐνίχων. ΠΙ, 58, Τὰς μὲν Ἰπυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν 
ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὸς τοῖς ξυμμάχοις βλά- 
βὰς παϑισταμένας. 1614, Ϊώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνε- 
σϑαϊ, ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων, τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα σκοποῦντες 

ἐπὸ τῶν εὖ εἰπόντων ὡς δυνατὰ γίγνεσϑαι, τὰ δὲ πεπραγμένα 
ἤδη, οὐ τὸ δρασϑὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσϑὲν 
ἀπὸ τῶν λόγῳ παλῶς ἐπιτιμησάντων᾽ καὶ μετὰ καινότητὸος μὲν 

λόγου ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσϑαι 

Ζθέλειν᾽ δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωϑό- 

τῶν. ΤΥ, 6ι. Εὐπρεπῶς ἄδικον ἐλϑόντες, εὐλόγως ἄπρακτοι 
ἀπίασι. ΟΕ. εἰΐατι ἨδΙ] π άπ). 46 βου οπθ  ΓΗποΥ ἀ. Ρ. 189.54. 

Ιατπὰ᾿ ἤδεο οὐηπΐα ποῖ ἔογίθ οχοί ἴ5586. ΤῊ πον 141, αὐ 
ζονοϊίατι βι νη 1118 σα] οΥαπι δχίἑα5. 1, 2. Φαίνεται γὰρ 
ἢ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πόλαι βεβαίως οἰκουμένη, 86 δοῃ- 

80}10 ἃ δὖ ροβϑίϊα 6856 πΊΔ}]} δδίατη οϑί. ΟἹ ἤδης δι 81} 
ΟΥ̓ΑΊ ΐ5 σοη τ πα ΟΠ 6Π| σ ΑΥΘΥ ΚΘΡΥΘΉ ΘΗ 585 68} ἃ Π0Η- 
γι 1} 18. Νά ὨΙοη δἴπι8 μ05 νοοδὶ σχηματισμοὺς μειρακιώδεις 
(ρ. 808.), ψυχρούς (Ρ. 929.). ΟΥανία8 οἰΐδπι πα ὙΠαοΥἀ!- 
ἄδηι ἱπύθμν ΠΘΙ5 Κα τῇ Ῥγαοίαιομθ δα ογαϊϊοπαμῃ Τἢτι- 
ΟΥ̓ ἀ1615 τη ογρυο αἰ Ἰοπθτα ψοΡ πα ΘΌ]α πὶ, ὉΌΪ 5 ΒΘΥΊΠΟ ΠΪΠῚ15 

οὐξ Ἰδρι 8, 4υαπὶ ἀεὶ ΤΙΡΙ, Ποῖον, ᾿ηνίάθαιη. ἴΤ,ο- 
αὐὐταν ἰσίταν 1 τ» Μαομ Θ ᾿ΓΗ πον α1465 861 πὸ 50! ομ θη 

ον οἰ Δ  ἰσοπ ΒΘ ρεῖοο Ὡοηΐ τι αν ταῦ σΥΟ856 παπᾶ 
Ὑναπάευθανοη σα; ἈΠ 9{{πά6 οὐ Ὡϊομὶ βομοη ἴῃ εἰπεπι 
Ἀαΐε, ἀον ᾿Βἢ Δ ον ΘΟΒ δ γα άδη βἰομουῖ: πᾶ Βδϊ6 

0 βεἶδϑι δῖοι ἱπ 80 1160, 4485 Ἰοἢ βεῖπθ ἘΘΕ]ῸῚ Προ 
χα-ν αἷβ δυ θοκϑη ὙΠ}: 80 νυτγ 6 10 ἢ} 1Ππ ΟΗΠΘ 41168 Β6- 
ἀθηκοη δἰηθη ΒΟρ ἢ ϊβίθη,, εἰμθῃ Δ βεβομπιβοκίεη [γοβίίρεπ 
ϑορμίβἔεη δὰ8 468 (σου ρία8 θα], οἰηθη που σΠ ΟΠ 6η. 
Ἀπα μο θη κυᾶτπες. πεπῆθη. ὙΥΑΥΠΘΝ ον ἰϑὲ 68 σαν οὗϊ. 
ΚΙΊΙησΕ σ᾽ εΙοἢ ἀἴεβον ΑἸ ΒΒρυ ἢ νῸμ ἴμππὶ π᾿ τηᾶπόπον ΟΠ- 
γϑη βᾶν Ζὰ Βατὶ --- -τ-, 50 νγϑίββ ἰοἢ ἀ 6 ἢ ρα ὙΓΟΒ] νᾶ ἸΘ ἢ 
βαρ; πα (898 16 Ὑ ΑΒ ΓΙ οἱ γαῖοι Βἰθτίη π8᾽ 1λῖρεη βίγα- 
ἴδῃ ϑγεσᾶθ, ὙΠπαυδν αἴ 68 18. ἀον αῖον ἀν ὙΥΠΖΙΙη σα, 418 
χηΐῦ πγϑη Ροϊπίθῃ, πιϊξ Ἰῃγχοπι Ὑγ 61 5οθη ϑρθίνγενκα απ 



Ὡ . 
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202 Ἡ, ὉΠ ἙΤΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΕΘΥΡΙΠΙ5. 

Οεἰξη 6] ἀδη 1 656. Ὁ15 σα Βογϑίεπ ππα Ζιπ Εἰ δι 

ογιγανίοιη. Μοίῃ Θοιί, νγθ οι εἷμα ζνγδηρ θεΐπι ΤμποΥ- 

4165 1ὰ Υονγίεπ πη σεαδηκοι! Κοῖηθ τπϑὶ θη δοα 

ΕἸΡῸΣ Καπη βουρ ΓΔ ἶσον τὴ ΖίγΚοὶ πα Β οἰ Ξϑίδαει. ἤβῸἢ 

ΔΡΘ ΘΒ. Θ55θμ6ῃ. ὉΠ 5ιοι δῇ δἰπδηάθν εχ μθπάθη, γογ- 
᾿γΝΑΙ ΓΠΙ556. ΘΠ ννΟΓ ἔθἢ 56, 815 1π αἰ 656η Βδάδη 416 δυβίθη 

τ οἰ σίθνη ΑΡΘΟ 6. ἀεν Ρεγ θα, ταϊξ οἰπον ϑηροι}ῖ-- 
ομθη ΒΕοΡδομιιηρ ἀε5 Ἐϑοπηιαϑ8685. αὰ 465 Θερεμπδαΐζεβ 
ΔῸ ΘΙ ηδημάδι ΡΆ856η, δγ 88 αἷς Μδι μαι κον σὰν Ῥε μερ 

ον ΟἸδι μι οῖὲ ἐν Τππίθα πὰ ΨΥ ΩΚΕΙ νουβοῃ]αρθη, (858 

ΤΏ 8.816 {061 Εἰ πδπ 6ὺ [6 σ 6 η: 801160 (ἀὉ8 16556. 808). ἔαρ] Οἢ 

ΔΈΟΝ. τοϊί ἀθῃ 60}15 ἐν ΤΉ που ἀ!ἀθϑοθα Ῥουϊοάθη ψϑυϑα-- 

ομθη. 85 νγὰν εἶπβ. Πᾶ5 φυγϑῖξ τ. αἴ6 δυγίρθι “ ιἐϊἐ]εία, 

416 ραν Κοῖη Ἐπὰθ μθ μη θὴ ὑγ 16. 7,6116 δα Ζ6 116, Θ0ῃ]ὰρ 
ΔῈ} δοιαρ Ὁ] ρθη 8᾽6. Βἰμίθι οἰηδηεν, 816 1δ856 δἰ πθἢ 
88} χἰοἢδ νϑυβοπμθθη, Κϑυπὶ να πιδη ἴῃ ἤθη. Βθάδη 

Ἰρσοιάννοη ἐὰρίθῃ, ἀἃ πιὰ μ]οΠΐ οἷα πα πεΐομ ἱνΡεΠρι 
8016, ὙγΔΥΠ ΘΗ. δἰ 80 ΚιμαΊβοθ5 τη Ιἀρρίβο} 165 (ἀοχίθι 

Καπῃ Ἰ0Π. ταϊὶ οἰ πμθιῃ 80 συ μβαθοπδπ,, γἱομε ρθη παπᾶ θυ]θας}}- 

ἰδίβθη Οεἰβὶθ, ἀθυ 85. ἀδὰ ϑηζθη μευνου]θιομιθῖ, πΐοἱε 

Ζιιϑ8 1 ΘΓ 6. Ὑ ΈΙΟΙ εἰπθ 586] .88116 Ζ188ΠιΠ] 6Ὼ [{|-- 

δηρ 68 Οπΐθῃ πα. ΘΟ Π]θομίεμ,, γείοῖι οἰμν ἀμ] ΘΒ 6 1ΠΠ|-- 

ΟΡ νι πα. ἴῃ ἦεν Δ] δ εἰπθιιος ̓“ϑοηϑὲ ἔδείπει ὅε- 
δομμιϑοῖς, Εἴη 8Π|6ν Βιδαιβιιαπη νοι, ἘΠ ΠΏ μι πηα ΠΡ ΆΠ-- 

ΤΩ ΜΓ 00] 415 δἰ ΘΟ] 6 τρλραμδἰορίϑομιριι ΕΣ αΐζοη 

ὍὯΠῚ 510ῃ. Ἐππ Μυμπὰ ἀον Ὑν εἰ β μοι βἰοβϑὶ 1π| δ θη ΟἹ ρα 

Εἴ: μου γ 3! ομ65 σαν 80} 818, πη ἐνᾶρὲ τὶ ἀον σιὸ- 

βδίϑῃ να θ ἀ16 νου θονσεηϑίθη Πυθα, (ον ΚἸΏΡΏ ΘΙ, πον, 

αἴ; 68. (ἰδν- ΤΙεία ηεν Βεκαμη  βομα ν τὲ ἀθπι ἰϑ 501 671-- 

Β0Π6Ὼ τη ΗΒ Β ΠΟΘ ΘρΖθ πουϑηβσθΠο: δἰηα. Ὑ]ἸοΙ πα 5 
ὈΙΩ ΤΟΙ 1Πλ θ ῖπ Π,6βθη, 86 θθῖμι [Πο θαυ βείσθη συδῖ σούγον- 

ἀεῃ ες. Ηρα, πηἰβογαμι πθϑοῖο. αἰχμα. ἀἰσδπα ΤΠαπογαϊάεπι 

8. μι δἰϑκίααι! .. ϑεᾷ φορι απ ππ, Ὁ} 18 “6 Χ. 184 μι Πα ὲ]5 

Θ΄ 1800 0115. ἀρ ϑεῖμαο. Ιοοοὺ ροδβιία 6586. τηδχίπια αὶ οἰ ντία- 

ἐξ. ν 6] Ποιηῖμ δ... αθο γα μα, ρ88. ἡπ6 6165 ϑρροϑίϊα εδὺ, 'σοπι- 



9 ᾧ 

1 
Π: ὉῈ ἘΕΓΟΌΠΤΙΟΧΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΒ; οδὴ 

Ρανυϑηΐων; (αἰ 181 ΒΘ ΡΤα ΘΧΘΙΏΡ]Ο᾽ φιιοίδμι 4θοίαγαν: 1118): 
οἱ ΠΟΙ ΠΌ]1Ο5 ΠΟΙ} Ἰοδονατι 8660 τηΐραπλ Βᾶρθυδ ϑαδν!8-- 

ἐδ, αἱ 4 οχ 1, νάά. (μ}} νἱά. 55}}0].}» δὲ ΝΠ, 54. ρνο- 

δ δαμὲ, ἈΘΙΙ4Π1 ἀπαΐεηι ΟἸΠ68. ΠΙΙΠ ΊΒΠ. ἴπ παν γα ο6 

ῬΟΡΏΩ σ βίδΠΠ.. 8664 ἴῃ Οὐ ΑΕ ΠΊθιι5 οἱ ᾿Ἰοο ἀ6. βϑαιεο-- 

πἰϊθλιι5. Οναθοῖ8, 486 ΡῈΓ8 ΠΠὈΡῚ ΠῚ, ρδηβ δὰ Ἠὀγδι!ομπιιηι, η8-- 
ἴαχε, οηίογμναία οϑὲ, τϑρϑυπιηΐαν, ΕἸοςμοι ἰδ πι αἴθοπα 

δὶ. ταΐθηι οβίθπεἝογθ νου ΒΟΡΙΡίον, 4π8 118 [πὸ ΓΘ νοτᾶ. 

οὐαξ. οἱ, 40. Οπιπίθιι8. δα παϑ αν, οἱ» Θονρίαθ ἁπιοίου!-- 
ει, ἴῃ γα Ομ! 15 απ! θη Ποὺ Πρανδὶο βου πιο 6 πξθη-- 

ἄμα ογῖ. [8 Ἰάεμι Ρ] δου Τ᾽ δοῖΐο, απ δ πὶ Εἴτι5 οἱ (Λ1η- 

{8 ] ἀοίαίθ τ θίοσ απ 80 μο 6 ἀρμ βοιηδποβ {ον 8 ηΐ, 
εἰ τα! ὁ ΔΡΓΠ οἰ Ο5115. ΒΟΓ ΠΟ 1 ΠΟΠΟΤΘ δ  δἷς ἷ 

Ῥναθίθι" 688 (86, 488 ΠΟΘ Ὁ ἀἰ χί παιιβ, βρσαναβ, ργδθ- 

ἴογοδααα ἀηδοοϊαΐ μα οἱ Βυρουθ δια, ἀα αι 05 Ἰηρα ἀρϑίαγ, 

απ τη} 85. 4}188. 1ᾳ Τ᾽ Ἠπογάϊ!6. ἀθρνθιθμθβ, απ86 ηο- 

ἰδ ηἀδε νἱἀδδηίαν. Ῥοϊνϑυηξθίο ἐρνθρ!θ 1518 8ου]ρίον 1, ὃο. 

Τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δη- 
μοσίῳ, καὶ ναυσὶ, καὶ ἵπποις, καὶ ὕπλοις, καὶ ὄχλῳ. ϑ'δ 4 Πιᾶθ0 

οἱ δἰμα ἶα, νοὶ ἴδοῖ! δ. οι, ῬΥΟΡΆΠ 1)", ν 61 ΓΑΡ 58.111] δι 

5115, 118. αἰ Π16] 115 ἰπ ποἰΐ8 (6 115 ξαϊαναβ δἰ: βουπιο. Υἱά, 

Ἰ6Χ 8. ν΄. ΒΟΠ 618. : ὰ 

᾿ 

»" Γ ἢ οἱ πῃ ει ΐ . 

Ὅδρ. ΧΧΤ, ΚΕ ΡΘδεβεῖῖς ΒΘΥΠΊΟῚ 8 ᾿βοπειδὰβ ΒΙϑξουϊ σὴ 

ὀχρεπάϊταν, δὲ αυδδ ἜΤ 5 δἷηϊ νἱτίαϊοβ Ῥγαθοιριᾶθ, 

ῬΓΙΠΊΤΙ ΠῚ δδπεταῖῖπι ΘᾺ ΠδΙΌΓΤΑ Βἰβτοιῖδθ. ὀταϊίατ, εξ 

αυδίεπιβ ἴθ ἸΒυοΥ αἰ ἀϊ5 ΠΡτῖς ἱπνεηϊδητασ, α86- 
τἰϊατ, ΟΟμβΙ θεαῖν πιᾶχῖπιθ δἰδουιῖᾶθ οἴ νίρου 586 1- 

τιοηΐβ (τὸ παϑητικὸν καὶ τὸ γραϊφυ ίόν}" σάτα ἀμέμοος 
1185 τεπιροσί5 τι8ὰ ΡτῸ φυδθίδσιῖο ἴα δίσυσίαγα πρὸς 

᾿ τὸ σημαιϑόμενον; ἴΐεται οταῖίο ντίαξα δἴᾳπε ᾿πά 644}, 

Ναηο. ΨΘΡῸ ᾿ἸρΡ8012 ἨἸβίοΟΥ ΟἿ ΠῚ δἰροιᾷὶ ΘΘη1.8 4186 517 

νἱἀθηθμηι 6ϑὲ. Οὐοὰ αυϊάρδιῃ ρυδοίθι ἐγ 68 οἱοοιι οι 18 ν]τ-- 



“« Σ "Ψ ' 

τ 
“64 τ. ΒΚ ἘΠΟΟΘΤΊΟΝΕ, ΤΗΌΟΥΓΡΙΒ, 

ζαΐοβ,, 4185 ΟὨΥΠΡυ15 5 ΡΙ Ρ ΟΥΡῚ18 ΘΟΙ ΠῚ 1165 ΟἿ Ίτητῖδ, ρτι- 

Υἱ αἴθ, ρογϑριουϊταΐομη εἰ αν θαηἠ αι, 41185 ἡ παϑάδμα 
5101 ρτορτῖαβϑ παρεὶ. Ἐϊοπῖπι μοο φα!6ηὶ [8 0116 ραΐεξ, ἴῃ 
Ἠϊδίονία ποῦ. αὖ 1π ἀθο]αη δ οτ 0.5 εἰ 8118 δου] ρ 18 ΒΟΡΗΪ- 

δἰ 1οῖ5. ν 6] 1 ΡΌΪΟΙΥΙ βθηδα Ἔχ δ η 40 βίαια Ἀ]ΘΠ 0 ψΈυββη- 
ἀἰθ5.,) τ88 νυ ΟΓΌΠΙ, 56 νεῦρα ΘΓ] οδ88 86 6888, Ἰ6εο0- 

απ6 ψοσΑθ]οΥ τη 56 Π8.}} ῬΟΪ 5 βρβοιδη τη 6586 48 πὶ 
ἴογσιπδπι. 864 ργδοίθθα 81 ΓῸ ΠῚ σαβίθπι οἱ υἱγῸ8 ᾿ρ805: ῬΕΙ͂ 
ἤμοβ σεβία δδὶ, γβ 8 οὐ δοουγαὶθ ἀεβουθογα υἷβ, ὩθΟθ586 

δοὶ απ ασὲ ν]ΘοΥ15, δαΐ 811 Οἷαγὰ ΠῚ 61] 8 ΠΟΙ ΟΠΕῚΠ ΘΠΪΠΠΟ 

που αν 8. αὖ, ααΘΠΟ ΠῚ ΔΌ56 8 οἱ ἴογίβϑϑ18 ΜΠ1}}}15 

ΔῊ 158 Ροϑὲ ὙΊνδΠ5, ἰα ΠῚ} ΟΕ ΠΥ ΟΠΠΠΪα τι νἹΘΑΓ]85 3 

πδηῖ 4αοα 1081 Οαγ6 ΠΟ ΟΟΡΙ αν Ώ118, ΤΕ] Ὸ ΤΠ] 118. 8108 
Ῥδγβϑρίομο ροβϑιιμηιβ ἀοσΘΓΕ. Αἰεὶ εἰ [τὰ οπηπῖθιβ τεθιιβ 
"05 4181 ᾿πίογ 588 ΟΡΙ Π8 1.1}, ἰδ ἰοία ΟΥΑ ΟΥἿ8. 601--΄ 

Τουπιδίϊο ργῸ πίαγα ΠΑΡ ΓΟΡΤ αἰ ν ουδᾶ 810 οροχξεῖ. 

Οὐυοά νεῖ ᾿πϑοῖ 5. ποΡ]5 πὲ, εἰ ργαθίθσθα ἱπϑρίμση θϑϑεῖ, δὶ 

αυῖ8 ἄθ γεθὰ5 ᾿πομ!]8 οἱ 186 115 Δδρθῦὸ δίαιιθ ἰατο, ναὶ 
ἀθ ἀϊνῖβ δὲ ἐὐ ϑι 5. Ὡ1011}1 δίααθ ΠΠΕΡῚ ΒΘΥΥΠ ΟΠ 6 αἰοι δίῃ. 

Ἐχ ἢἰ5 486, 4086 γπδχῖηδθ να πίαν., δ οοα ]οη8. Ὠ]ςἴο-- 
γἱοδθ ργυοάδαμπὶ ἰερθ5, μέ οὐ 8οΥρέογ 8 ΡΤ) 277: ὙΘΤῚΜ771, 

χιια5 παιγαέ, οορίέαέϊοπ ρίαπε τπιρίθέιαιι δραΐβοει, εἰ 
ΟἹ 17,18 ΟΟἴοΥ οἶϊ8 Θαγιοπά θη, ΤΟΥ τ. χυαξισατυ τε ζογωξ. Ου1-- 
θὰ5 Ἰορίθιι8 εἴ ργδθοθρίδ δἰααθ ΠΙσθη 5 4ααδάδηι, ἤμπδα 

84 ομη65 Πἰῦγο5. Πβίογιοοϑ ρου ποηξ, (Ἰβοϊηλη5 : δἰ ΡτῸ α1- 

ψοῦβα γϑυα ἱπᾶο]ς δἴϊδηη εἰ ΙΘοαπ6 Πα ποὶ οι 5565 861-- 
γλΟΙ5 Πιἰδιουϊοὶ ἀἸδπσιεγα ἀοοθαν. [πη] Ππ|πὶ {Π|8ὲ ἃ. Θ01|-- 
τὰ ηΐθιι5 1119 ρνθοαρ 8 οἱ ΠΟΘ Π.115. 

1) ΤΠ οδιἀδυϑιτι8. ἰσιίην ρυϊμαπ ἐπ ΒΙβίουϊα ϑαθῖπάς 
ὨδΥΡαομΐβ ν]ρόγοιι εἰ ΔΙΔον δία, 5ῖνὲ ααοα Οτδεοα πι6-- 
Ἰϊὰ5 ἀϊοα5 τὸ γραφικὸν καὶ παϑητικὸν τοῦ λόγου. δια 51 5ον1-- 
Ῥίον ἴρ86 ΤῈ 5 4.881 σου ἨΪΕ 15416 ΟΟΥΏΠΠΟΥ ΘΟ ΌΤ', 4] χηδ 15 
ΠΟΘ ΠΘΌΠι δϑ, πᾶ τὖ Θα5646Π| ΨἼΥ18 ΘΟἸΟΓΙΡῈ5 66-- 
ΡῬίησαι ! ΟΕ, γσθθ. Αυβ Ηἰϑίου. ο. ΧΧΥΠΙ. Ηδπο σατο νἱτ- 



τι ὍῈ ἙΙΟΟυΤΙΟΧΕ ἢ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΒ, 266 

"φᾷ ΤΗπογα αὶ φοποεδθπάδηι 6586, ἴρβα βουὶθιῖ ὈϊουΥ -- 

ἴπι5 Ρ ., γγθ... Ἐδὲ θαπι δὰ αἴεοίαβ Ἐχρυίταθηαο8 (τὰ πάϑη 
δηλῶσαι) τηϑ]ογθιη ἀἸοῖΣ Ἠογοαοίο, εἰ ρ. 870.,) ὩΡὶ 4119 
ΤΠ ΟΥΙ ἀϊ6 ΒΕΓΥΩΟΙ 5. ΟΟΙΟΥΌ.16 ΘΗ ΠΡ αὐϊ8 ἸΠΡΥῚΠ8. πππο 

τίει ψα]ὲ τὸ παϑητικόν. Ἐίατα Ρ] Αγ 15 ἰη ΝΝΙ οἷα βου ῖ- 
ὑετι τ σαβόα παϑητικώτατον καὶ ἐνεργέστατον ἈΡΡϑιἰαΐ, 

εἰ φυϊθαδ ἴῃ ταῦτ ᾿ηβῖπὶ μ86 εἰπ8 νἱγἐ μι θ8, ᾿ρΡ56 ΘΧΡΟΠΪς ἴῃ 

Ιῦτο ἀθ ΟἸογῖα Αἰ μθηϊθηβίθπι Ρ. 567. Ἐ. Π15 νυ 15: Ὃ Θου- 
κυδίδηρ ἀεὶ τῷ λόγῳ -- ἁμιλλᾶταὶ - οἷον ϑεατὴν ποιῆσαι τὸν 

οατὴν,, τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὁρῶντας ἐκπληκτικὰ καὶ ταρα- 

χὰ πάϑη ἐὸδ ἀναγινώσκουσιν ἐνεογάσασϑαν λιχνευόμενδς. ὃ 

γὰρ παρὰ τὴν δοχίαν. αὐτὴν τῆς Πύλου παρόνδτων τοὺς ᾽4ϑη- 

ναίους “4ημοσϑένης ΕΥ͂, 9. 844.), καὶ ὁ τὸν ἡϑβεῤνήτη νι ἐπι- 

σπέρχων Βρασίδας ἐξοκέλλειν, καὶ χωρῶν ἐπὶ τὴν βάϑοαν, καὶ 

τραυματιζόμενος καὶ λειποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων ἐς τὴν παρεξει- 

"(οαρ. 11.) καὶ οὗ πεζομαχοῦντες μὲν ἐκ ϑαλάττης “Ζακε- 

ὄνιοι, ναυμαχοῦντες δὲ ἀπὸ γῆς Αϑηναῖον᾽" (1016.,) καὶ πά- 

λιν ὃ ἐν τοῖς Σικελικοῖς ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων, ἰσοῤῥύπου 

τῆς ναυμαχίας καϑεστηκυίας, ἄλαστον ἀγῶνα καὶ σύνταξιν (Ἰεξο 
να] σύντασιν νο] σύστασιν) ἔχων διὰ τὰ συντάξεις, ὡς συνεγὲς 

. (σοὐγαρξαια οΧ ἔς τε τὸ φυνεγάο νον διὰ τὸ συνεχές) τῆς 
ἁμίλλης καὶ τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῇ δόξῃ περιδεῶς συμπνέων᾽ 
ΟὟ, γῇ τῇ διαϑέσει καὶ τῇ διατυπώσεν τῶν γινομένων γραφι- 

κῆς ἐναργείας. (ΟἸρδγ 65 Ομ πθ ΘΟ "ρὑ]Ο θῚ} Πτι] 15 π]-- 
ὑτοαθ ἷπ Θ1ΟΠα Ῥαρπαθ ἤδν 4115, δὲ ἴῃ δηὐθοδ θη  θιι9 Ρτο- 

ζεουϊομϑηι οἰαβ8ὶ5 ἴῃ Θιο ἴδῃ Ὑ1, 52., ῬΙ] αἰ δε θηβτὰ οἱσθὶ-- 
ἀἰοπεπι δὲ εχ ὑσθ6 ἐΡαρ Ιοη6μ 1. Π{. οἱ ΠῚ,, ργόοὶϊα πανᾶ- 
1 ῬΠον πο 8 1, ΠΠ. ἤπ, εἰ ρεϑὶ! θη α6 98 θυ !τη. Ααα. 
ΜδγοΕ}]. δ. 581. Οανεηδαπι αἰ θπὶ Πἰδίουοο, 16 τηοάπη 
ἴῃ Ἠΐβ ἀοβογιριϊοπῖρα8 οχοθάδι, αοῦ ΘΠ σουϑὶ, τοῦ Ὡ11}1] ἢ]ϑὶ 

ΨΙΠῚ ΘΕΥΙΠΟΠ18 οβίθηίατα ν6}16 εἰ ῃϊδίογία πϑρ]θοΐα 9188 ΓῈ8 

οὍ56 6 γὙἱἀθγείαγ. Οποὰ οὐἴπιθη εν  ᾶ586 ῬΒαον ἀϊάει γῆ0-- 
ποὲ ΠΤ, οΐαπὰ8. 6 Φομ δου. Ηἰδὲ, δ. ὅσ. (Οδοϊέναπι βδυτπο-- 
παι 1 οἰ αβιηθ αὶ Ἰοοἷ5 οἷ ἵρδϑιτι δ δου! ἐδέθη ἃ ρος 51 ον ο- 
Ῥἷαϑ φύδηι ΔἸ} 0] δοσθάονο, 86 π6 810 φυ πὶ ἴπ σα τπτι- 



65 ΠΕ ἘΓΟΟΟΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙδ: 

ἰανὶ ρ0586, ἴδια ργδθοθάθηίθ οαρίία δαϊμηα νυ λπι5. Εβτε- 

ν» αἷθ εἃ 4ε τ ἀἰχὶϊ Πμποῖδημ8 ]. Ι, διά ηωωο! Ἢ 

4) Οὐοῃ απ ΨΘΡΟ βου ρον πα ΔΏΙΠ1Ο ΓῈ5 Ῥυϑθίουίίδα 

ἰδ 181}. ῬΥϑθϑθηΐθβ ΟὈγουβαπίαν, {εοὲ δἰϊαῦ 115 τοίϊ ΡΙωἷΐ- 

δοξο ἐθηι ρογ 6 ΡΓῸ Σὰ οΥἴαμα Ῥγϑϑϑθη 5 μ1- 
βἴουϊοι ΠΟΏΊΘΗ 9, ΠΟ τιϑὰ8 ΘΟὨΜΙΟἰν] ργῸ ομίϑεινο ροβῖ 

ργδείθυἰα (ν14, οἂρ. ΧΗ, ΒΌ. δὃ.)}, ἴπ φα! 8 Ῥγαθϑθη δ δὲ 
ΘοΥ δι. ΟΟΠΙΠΟΕΨΙ οἱ ορί δέν 8660 ΠΆΠ]ΌΤῺ ἀἰδου!πηθη, 

τ 80 ἀπὸ δα δἰΐθγιια ἴῃ δοζθι σου θοῦ απ ΒΘχ αὶ ἰνᾶ 

18. Οὐδ ΤΠ που Π118 Ἰοο}8 ἀθοϊαναία βαηΐ ρϑα]ἶο ΜΡ 
50} 4) ἔ, 5., δἴᾳιαθ. μηδ ρὶ5. (αϑμη 4118. φαπρυβάδμι ΠΙΒΙΟΓΊΟΙ 5 

τιοαία. Ηΐϊπο οδη 1η. ΠΠὈνῸ περὶ ὕψους ἀϊοῖταν τὰ παρελη-. 

λυϑύτα τοῖς χούνοις εἰράγειν ὡς γινόμενα καὶ παρόντα. 

ὑχαθῖν τ 

5) ἐν υραρον ΡΝ τὰς μοῦ 5810] ργοροβίία αν μαρθδδ, τς 

Γαοία ἀεο]αν οὶ, ἸΠδοαπ 15 ορὶϊμῖθ ΓῈπ 150} {π|886 6 χ 81- 

γῆ 15 511, 411) 81: Ρὲὺ ΠΠΏσηδΠ1., ὅπ ἈΠΕ, ΠΘΡῚ Ἰϊοϑῖ, 

18 δου! διῖ, αὐ ἐοΐα 8 ΠΟΙ 1 ψ ΘΓΌ]5, 566 1η 8επίθη 8 1960- 

ΤΠ] ΨΕΥΒΔΙῚ ΨΙΘΘαἰμ15. 41 ἰδ η1: 586 ρ6 οοποιϑεῖον δὲ 
ΒΕΥΓΠΊΟ βίου ο5,. δὲ σου τη] 61 π 6 αἰ ἰϑἰυ]οῦὰ9. οὐ 864 

ΒΘα θη 18 ΡΓΟΡΈΡ8Π5 ΡΥ ϑθοθάθπέπηα ΟὈ] ἐν δοαί: Γα ΠῚ, 

αὐ ΒΙ βίου! ΟΥ̓  ΘΟΟΓΏΙ 58601118 4 θη 8}1: ρΘ Ἔβεν 15. 56 0- 

Ὡ]ΟΠ15 ΒΟ ἸΡΊΟΓ 68 αὐϑηΐαν δἰ μοίωγα κατὰ τὸ σημαινό- 

μενον, 408 νεῦρα απδϑάδπ δα δε, 4186 οορ᾽ίαΐα, ΠΟῚ 

δ 66. 4186 ροβιῖα βαπὶ, δοοοιημποάεμίαγ. (ἰδυ παν δᾶ 

τηδχίμηθ ἴῃ ἐγοαπθηίρυβ αἀπαροίμέηθ., ἐαγα. γ]ϑίογϊοί5, 

ἠιϑαῖν φΥατπαιαΐτοῖδ., 56ὰ ΘΟγ[τὐδίοντ!δ αἰϊδατιεηι ἐοψιεεπεξ γώ- 

ἐΐοππι. ἘΣΧΕΙΊΡ]8. ν]46 βαρ. ρ8Ρδ. 96. θά. 108, 544..112.Ψ 

χ10. 118, 192. 126, πϑβ χὅά. "49. . υἷν 

4 Νεᾳὰθ γε... Ἔχρ!ϊοαπάα πα ναγίαξαιας ἐπαθ-- 
φιμαϊῖδ, ἡπδα ἔρθη θη8 δϑὲ ἴῃ ἘΠυοΥ 6. εἰ ἢ ἀμδπι ποι- 
κιλώτατος νοσαῖαν απ Ὁ 81115 ἔσται ἃ ΡΙ αἰάνομο ἴῃ ΝΙοΙδ. 

Ναιαὰθ πᾶθο οχϑίϊο πο ἰᾶπὶ οδρμϊζαν 1. νου θογαμα εἰ6- 



πε ΘῈ ΕΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΌΙΒ. 56; 

οἶδε, οὐ 101, φυθηιθ μοὶ 8111 ἸΟΠΠ}}1 δου ρίου 68, 
Τ8 5Ώ 8 ψΟΟΑΡΌΪΟΓ τ. οορίϑηι 86 που δία οβιθη δου ῖῖ. 

Ἐεοῖὲ αυάδμῃ μοο 4ποηπα ΔἸ ποὐϊ68, τ ἴἢ οτωμοέαἐϊογιῖς 
νοοᾶραϊο ΠΠ, 18... Ὁ] νι. Ὑα88.,. δὲ ἴῃ σευ ὴβ τεκμήριον 
δέ, πὰραδείγμα δέ, σημεῖον δέ, μαρτύριον δέ, δηλοῖ δέ, τε- 

᾿ ἁμηριοῖ δέ, 4086 δα Θ4. {16} ΓΕΠῚ 5 ση Ποθ 81 οἸμηἷδ τ15111-- 
Ῥαμίαν ἢ: Ῥγοοθηο. ϑεά 1 4118 ἐδῃίαπι αθθϑὲ αἰ μαϊο 
ψεγροναπι ἀρογίδιῖ δἰ μϑυὶῖ, αἱ δαμ θη 5θη θη ἐδ: 586-- 

Ρἷμ8. τϑἀθαμίθμι δἰ ρθν 88 ογπαίῃ ὩῸῺ αἴ ση8ηι γ6] Ρ]8 πὸ 
Ἡἰβάϊβι ψ εἶ 51}1}}1Π|15 γα 15 Θχρυϊαιαί. Ηΐπὸ ἰοί]θ5 Ἰδρί ταν 
καὶ τὸ. ϑέρος ἐτελεύτα, καὶ --- ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῶδε ὃν 

Θουκυδίδης ξυνέγραψε, ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, στήσαντες τρο- 

παῖον, ἀνελόμενοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπύνδους, οἱ αὶ ἀο Ρυβπα 

νοἰϊΐαια, πιο ὁ ἱποιγβαητίατ ἴῃ Ποβἔδι Ἰλοο 86 φοοϊρίθη- 

{ἰμη, ὉΡΙΌΥ, ἢ μος δἰ μα! πιο πιοάο [].. 79. ΠΙῚ, ογ. ΤΥ, 52. 

ὙΠ, 79. Θεα ογϑίϊο ναρϊϑία ᾿πθϑὲ ροίϊιϑ 1 νο ΑΓ πὶ 

ἴοι λα 5δῖνε δία ποίαν, ἀξ δπαποϊϑίππῃ Αἰ φαρά ε ἄϊιο-- 

θὴ5 νε] ΓΝ ταΘ 18 οομβίαἰ ἀγοὶθ 1 86. ΘΟ ΔΘ 6 η-- 
εἶα, ΟῊ ΕἸ]ραίατ' τὴ βἰγποίανα 4186 ΟΠ ΠΙΡι15 Ἰηβθ να, 
866 41} αἰΐὰ δὰ δίδιπι αὶ ἰγαιφίίτιβ, αὰο ογαίϊο ναρία, 56 
Τῃἰογ ἄμ. δἰϊδπι 118, 4] ποπάιιπι εἰ ἀϑϑιιδίαοιὶ 81 η1, 58}- 

Οὔδοιανον δὲ. διιπὶ διυΐθπι 15 νυ ϊαίαθ οὐ αἰ ο Πἶδ5.. 1 
Τφοιτι8 σποα6 δηηδὲ αἰά. [105. δὰ Αππα]. ΧΗ, 26.), 56- 
ΠΟΙᾺ Ρ᾽ανίμπδ. 

᾿ Νιώπενὶ ἢ ναγιαΐ. ῬΙαν Πα ἬΛΑΡΩν ἰᾶται ΘΌΡΓἃ οοπι- 
τι θηΤο ἃ ἴα Ρ. 95. 96. ᾿ 

ΑΔα. ΨΜ 75. ᾿Ακοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψις 
ΠῚ οοαά.). τῶν ἀκουσομένων. 11, δι: Εἰ μὴ λόγοις {ϊᾶ 

οοἀ 4.) πείϑοιεν, ἔργῳ πειρῶντο τοῦ τείχους, ΤΠ, 66. δι1- 

οἰδϑίμι ΟἹ, ΠῚ, άι. Οὐ χό γοῦυ ἐν τῷ παρόντι κύμπος τάδε μᾶλ» 
λον: ἢ. ἔργων ἐστὶν ἀλήϑεια. (ΟΕ, ΚΑ 84 Ἐπῖρ. Ῥμοεη.: 

Ῥ. 285. 1108.) ἴα, 27. ἀε ᾿ἰδάθι [οθονῖθιι8 56 116] 
σπονδαὶ καὶ ξυμμαχία (οἴ, Υ, 325. 46. γθ. ὅ0. οἱ ὅρκοι 

καὶ ξυμμαχία Υ, 48.), 56:16] γεῖο ὁπονδαὶ καὶ ξυμμα- 



“60Ὁὃ Π. Ὲ ἘΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΠΟΥΘΒΙΌΙ5:. 

χίαι (ο[. Ν, 48,2) Ἱερίίαν. ὙΠ’, 8. ἀ6 Ἰέραιϑθ ἃ Νίοῖα Αἴπε- 
718 5 Π115515 δα ᾿αρῥνμανννυοι Ῥορυΐο ερίϑβϑιοϊδιη ρυϊπασιτι ΡΙα- 
ΤΆ]}15 Ροῃϊίυν οὗ πεμπόμενοι; ἸπῸΧ νὰν σωὼ» ἄγγελος. 

0) Οαϑιιβ. ιάθ βῆρυα μᾶδ. 114. 120. 127. 180. 

ΑΔα4. ΤΥ, ὃγ.. Προξεῖναι δέ τί μοι καὶ κατὰ δύο ἃ ἀνάγκας 
τὸ εὔλογον" τῶν μὲν Ἰωκεδαιμονέων; ὅπως μὴ τῷ ὑμε- 

τέρῳ εὔνῳ βλάπτωνται" οἵ δὲ "Ελλην δ ἵνα μὴ πωλύωνται 

ὑφ᾽ ἡμῶν δουλείας ἀπαλλαγῆναι. Ἱ, ὅ5. Τῶν Συρακοσίων ὁ 

δῆμος: ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλήλους ἔριδι ἦσαν, οἵ μὲν, ὧς οὐδενὶ 

ἂν τρύπῳ ζλϑοιον οἱ Ζϑηναῖοι, οὐδ᾽ ᾿ἀληϑῆ ἐστιν ἃ λέγει" τοῖς 

δὲ, εἰ καὶ ἔλϑοιεν, τί ὧν δράσειαν αὐτοὺς, ὅ,τι οὐκ ἂν μεῖζον 

ἀντιπάϑοιεν. ἄλλοι δὲ καὶ πάνυ καταφρονοῦντες ἐς γέλωτα 

ἔτρεπον τὸ πρᾶγμα. ὟΙ, 54. Ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως 
ἐ»πλεῦσαι" τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις, ὡς ἢ παταστρε- 

“γομένοις ἐφ᾽ ἃ ἔπλεον, ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν μεγάλην δύναμιν" 

τοῖς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ, τῆς τε ἀπούσης πόϑῳ ὄψεως καὶ ϑεω- 

οἷας, καὶ εὐέλπιδες ῦντες σωθήσεσθαι" ὁ δὲ πολὺς ὕμι- 
λος καὶ στρατιώτης ἐν τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν. " ΝΙ1-- 
2118 Ἰη50 1 νοῦρὰ ὙΠ, 15... 1ὈῚ δι] ΡΑΡ ΟΡ α 8 ΡΠ 
ἴῃ τ ῦθαπὶ Πηϊίσμ, Τὰ πληοώματα --- φϑείρεται, τῶν ναυ- 
τῶν, τῶν μὲν --- ἀπολλυμένων" οἱ δὲ ϑεράποντες αὗτο- 

μολοῦσι" καὶ οἱ ξένοι οἵ μὲν εἴς. ὙΙ146 Ὁ] αγα 1πέρα 58} γηο- 

αἴ8.. ὟἹ, ι. ἤη. Καὶ τὰς τοῦ “αυρίου τῶν ἀργυρείων με- 

τάλλων προςόδους, καὶ ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ δικαστηρίων νῦν 

ὠφελοῦνται, εὐθὺς ἀποστερήσονται, μάλιστα δὲ τῆς ἀπὸ τῶν 

ξυμμάχων προςόδου ἧσσον διαφερομένης. ΠῚ, 82. δ. 6, Οὐ 
γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὧφ ελείας αἱ τοιαῦται ξύνοδοι, 
ἀλλὰ παρὰ τοὺς καϑεστῶτας πλεονεξίᾳ, τἱἷδὶ] 10᾽17 ὠφελείᾳ 8ογ]-- 

Β6γ8 τοις Θ6α ΥἹ, 534. ἴῃ νεγθῖ85 Οὐ γὰρ περὶ τῇ Σικε- 
λίᾳ πρότερον ἔσταν ὃ ἀγὼν ἢ τοῦ ἐκείνους περανωϑῆναι 

τὸν ᾿Ιόνιον τατπϊαῖο οαϑι οἰ ΘΠ (5 ΕΠ ΠΡΌΘΓα σοἱαϊέ 

βουρίον, τὰ ἀθοίαγαθις ποῖβ, δὲ νεῦρα ὟΙ, 9ο9ς:- Ὕποτει- 
αἰζειν δὲ ἄμεινον ἐδόκει εἶναι, ἣ ἐκεῖνοι (οἱ ̓ 4ϑηναῖοι) ἔμελλον 

αὔξειν (ἀα}. ψενΒ., να, ποῖ.) τὸ τεῖχος, καὶ, εἴ φϑόσειαν, 
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ἀπουλήσεις γίγνεσϑαν" καὶ ἅμα καὶ ἐν τούτῳ εἰ ἐπιβοηϑοῖεν, μέ- 
ρος ἀντιπέμπειν αὐτοὺς (τοὺς Συρακοσίους) τῆς στρατιᾶς, καὶ 
φϑάνειν ἂν τοῖς σταυροῖς προκαταλαμβάνοντες τὰς ἐφό- 
δους" ἐκείνους δέ οἰο., 4186 1ἰὰ ᾿πἰογργθίαιαν Πιοδ5., 58Π8' 

6588 ἱχ ροβϑιηΐ, οἱ 1 ποίᾳ οουυϊσεηΐασ. ΟΕ, οἰϊδι ὙΠ, 
δά. ἤπ, ϑα]υβίια8 δῖ}. ο. 25. , ῬΙΘυαπθ ραϊῖδα, 8εἀ 
ΟΠ Π68. ἴδια ̓ δίαμθ ξοσιπηῖς Ἔχρθχγίεβ βαμηι9.“.. ὙἹᾺ, 10] 
Οὐονὶ, 

9) Ο΄επεγα ποτίπμηα. ΜιάΘ ϑπαργα Ρ. 1ο1. 866. 

ἃ) ΤῬχγογογπίπα, ὙΠ1Ι, γθ. Καὶ δυνατώτεροι εἶναι σῳ εἴς, 
ξχοντες τὰς ναῦς, πορίζεσϑαι τὰ ἐπιτήδεια τῶν ἐν τῇ πόλει. καὶ 

δι ἑαυτούς τε ἐν τῇ Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον αὖ- 

τοὺς κρατεῖν τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔςπλου, καὶ νῦν ἐς τοσοῦτον κατα- 

στήσονται, μὴ βουλομένων (ν14 6 ϑαρτα Ρ. 120.) σ φέσι πάλιν τὴν 
πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥςτε αὐτοὶ καὶ δυνατώτεροι εἶναι εἴργειν 

- 3 - -- 
ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης ἢ ὑπ᾽ ἐκείνων εἴργεσϑαι. 1, 154. ᾿Δνὴρ 

᾽Δργίλιος παιδικά ποτε ὧν αὐτοῦ καὶ πιστότατος ἐκείνῳ. ΙΥ,, 

29. Πρὸς τῶν πολεμίων τοῦτο ἐνόμιζε μᾶλλον εἶναι" πολλῷ γὰρ 
“᾿ ᾽ 3 ,ὔ «Φ » , 2 

ἂν στρατοπέδῳ ἀἁποβᾶντι ἐξ ἀφανοῦς χωρίου προςβάλλοντας αὖ - 

ποὺς βλάπτειν" σφίσι μὲν γὰρ τὰς ἐκείνων ἁμαρτίας καὶ πα- 

ρασκευὴν ὑπὸ τῆς ὕλης οὐκ ἂν ὁμοίως δῆλα εἶναι, τοῦ δ᾽ αὐτῶν 

στρατοπέδου καταφανῆ ἂν εἶναι πάντα τὰ ἁμαρτήματα, ὥςτε 
προςπίπτειν ἂν αὐτοὺς ἀπροςδοκήτως ἧ βούλοιντο" ἐπ ἐκ εί- 

νοις γὰρ εἶναι ἂν τὴν ἐπιχείρησιν. ((. Ηεϊπά. «ἃ ῬΗδεάοη. 
Ρ- 256.) 1, γ0. Οἱ μὲν -- τ εὐέλπιδες" τὸ δὲ ὑμέτε- 

ρον ν᾿ ἐνδεᾶ πρᾶξαι. 
μ 

6) Θόπογα νεγϑοτισνι. ἩΪοὸ τηθπιουδ  Ποτα Ἔχθπιρία 
᾿βαργα οοπηπηθηποναἰᾶ, ὙἹἱα, Ρ. 181. 

Νϑηι Ἰοοῦ αα8165 δυηΐ ΠῚ, 89. Μη τοῖς μὲν ὀλίγοις 
ἡ αἰτία προρτεϑῇ , τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε, νεὶ] Π, 87. “Ὑμῶν 
οὐχ ἡ σωφροσύνη τοσοῦτον λείπεται, ὅσον τόλμῃ προέμφετε, τιϊ-- 

δ1 ρίαμβ οομεμιθηΐ ᾿π80 111. ἔ 



Ἃ, 

270 Π. Ὲ ΕΤΙΟΟΌΤΙΟΝΕ, ΤΗΟΥΘΙΌΙ5. 

ἢ Μοαΐϊ. 

αὐ) 1πᾷἀ 1, 6.6. δεῖν αἰ 5. 

1 απ. αὖ ἱπεϊϊοαΐξένο αὐ ορίαξίριη δὲ ἐηγεαϊξλρτετι 
Ροϑὲ ὅτι. ΠΙ, 8ο. «“Μέγοντες ὅτι --- δαδίως ἂν ᾿᾿Αἀκαρνανίαν 

σχύντες καὶ τῆς Ζακύνϑου --- κρατήσουσι, καὶ ὃ περίπλους οὐκ- 

ἔτι ἔσοιτο ᾿Αϑηναίοις ὅμοιος περὶ Πελοπόννησον ἐλπίδα δ᾽ εἷ- 
ναι καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. ΟΕ, ΗΠ], 9ι:. “4 τη[ητϊέλνιμτι 

δοέμηι. {Π,. 55. Ἔλεγε -- ὅτι --- ἔσται ---- προαποπεμῳϑῆναί 
τε. Οὗ Μβέ. αν. ρ. γγ6. Ἐπὴν τἰὖϊ ὅτι ποι ργΓαδοοεῖηε. 

Ϊ, 5. Δοκεῖ δέ μοι; οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασα πω εἶχεν, ἀλλὰ 

τὰ μὲν πρὸ “Ελληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ. ἐπί- 

κλησις, κατὰ ἔϑνη δὲ, ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον, 

ἀφ᾽ ξαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσϑαι, “Ἑλληνος δὲ καὶ τῶν παί- 

δῶν αὐτοῦ ἐν τῇ Φϑιώτιδι ἰσχυσάντων, -- καϑ'᾽ ἑκάστους μὲν 

ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ καλεῖσϑαι Ἑλληνας. ὮΙ ΡΥΪπιππ ΟΪδπα τ 1η- 

ΟἸΡΙΣ αλ πὸ5. ἀϊοίμητια. ,,» Εἰ. βομοιξ, 68. παίίθ ποοῖ πἰομὲ 

δἰηηλαὶ εἰἴθβθ Ναμαθ ἢ πώ ἡμνο μιν “1 ΠΌΑ] 1015 1ο-- 

ΟΙ5. ψα]σο ϑρρίομξ ὅτι. Ρ]αί, Ριοίαν, Ρ. 529. “ε΄. ϑίθρΒ. 

Οἴεσϑαί γε χρὴ, ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρις. οὗπερ 

ἂν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι καὶ νουϑετοῦσι. ΑΟΒΟΠΥ]. πα. 588,. 

(ϑομαι.) Πέποιϑ᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐκ τάφου πέμπει πατήρ, 5ὶ 

101 δέ ἀε]ομίααι, πΘ4π6 ΡΘΡ γάρ ΘΧρ]Ιοαπά αι εοῖ. (Οἱ. 

ΘοΒδο, δὴ Οδα. (ΟἹ. 999. ΑΡγέβο, Ὅϊαος, ΤΠπονα Ρ.6. εἰ 

Αῃρίογαιῃ Ἰἰηραδηι ἀἸσθῃί!ππι ., ρνοΐθδὲ, ἃ πανα τιοὲ ἀθη6 

11“: εἰ βίταηα, Ἐδπα ὩΡῚ ὅτι [46 πὶ εϑὲ ᾳαοα διότι. Ὑ, 6ι. 
Προςβολὰς ἐποιοῦντο βουλόμενον ἄλλως τὲ προςγενέσϑαι σφίσι, 

καὶ ὅμηροι ἐκ τῆς ᾿Δρκαδίας ἦσαν αὐτόϑι ὑπὸ “Δακεδαιμονίων 

κείμενοι. ᾿ Οἷἱϊ Ἰοοῖι5 {Ππϑἰναΐαι" Ἔχ ΘΠ. 0185. που π}}}18 σϑηὶῖ- 
νον Δ ΒΟΙ αἴΟΥ τ 1 ἴῃ νευθατη ΠπΙ ΤΏ πιτι δίου αι. αι 6 

τηοχ ἰαπαδραπίαιν. 

Ταμπο 564 πε" 1 ΠΏ ν π|5, δὲ τὰ ἡυτθεον, αὐ ἴῃ ἢπι6 

16 ΓΤ} δἰ ποίαγαπι πατἰαίαγ δἰ ΠΟΙΆ 8 Εἰ νἹ]Πὰ ΟΠ ἰηΒαὶ-- ᾿ 

ἘνῸ ἴῃ δϑεσιδαῖναμ {8 511588 ν θα Π1118 - Ὧ8 δοκοῦσιν, γ6- 

βεϊθμευι θοϑδεῖ εἰ ααία κατὰ ἔϑνη εἴ καϑ᾽ ἑκάστους ἀδοῦβα-- 
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εἰν ἰδ πιοάδιηππιοᾶο ργαοραγασαϊ. ΑΔ δὰ ἰΐ, 
62. ποῖ. ρον. 

Ἐκ ᾿μαϊεαξίνο ἐπ δογμποίίνιιπι. ΠῚ . ιὉ. Οἵτινεὶ τύ- 

γαϑὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο ---- τὸν τε πόλεμον νομί - 

σῶσι. Ὑιάε ἀεἰ πος ἰοσο οΔρ. Σ. Ἰη}1. ἂρ, ΧΙ, Ὁ}) 77) εἰ 
οὗ, ᾿Ἰηἴρα (οπίπποιτ. Ψ» 

Ἐκ ὑπαϊοαξνο οομζιποξϊοτμθτν ρΡγαεβίχαπι Πιαϊνενῖς ἰδ 

Ῥαγιϊοἰρίμμι., 11... Ὁ Τεκμαιρόμενος, ὅτι ἀκμάξοντές τε 

ἤ βυχ ἐς αὐτὸν --- καὶ τὸ ἄλλο ᾿Ἑλληνικὸν δ ρῶν ξυνιστάμεν ον. 

ΙΝ, 116. Ὃ Βρασίδας ὡς ἤσϑετο αὐτοὺς ἀπολείποντάς τε τὸς 

ἐπάλξεις καὶ τὸ γιγνόμενον ὁρῶν. ΟΙΥ, 44, ει 1, 35. (Πρῶ- 

τὸν μὲν, ὅτι --- ποιήσεσϑε᾽ ἔπειτα --- δεξάμενοι. ΙΔ 6 ἠδ δ]5 
«ΒΡ. ΙΧ. Ρ- 112.) 

ἊΨ 

β Ορτεαδῖξνα 8. 

Ἐχ ορίαξϊνο τη ἱπεϊϊοαΐνιίγι ἐν α δήξιι5 Ροδὲ ὅτι. ΥἹ, ὅ 
᾽Εν πολλῇ ἔριδι ἦσαν, οἵ μὲν, ὡς οὐδενὶ ἂν τρόπῳ ἔλϑοιεν οἵ 

᾿Αϑηναῖοι, οὐδ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν ἃ λέγει. Π, “50, ᾿Ινοὺς ὅτι 

ἔσοιτο καὶ ἐνδέξονται. Οἵ ΟΔΡ. ΧΙ]. 60) αα). 

Ἐχ ορίαξίνο ἐπ᾿ φογϊμτιοέίνιισι, ΝΊ, 96,. “Ὅπως τῶν 
τε ᾿ Επιπολῶν εἴησαν φύλακες καὶ, ἣν ἐς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνε- 

στῶτες παραγίγνωνται. ΟἿ, ΄τηἴγα οοπϊπποίϊν. (Μδτοε ] . 
5. 55. Ἵνα μὴ πᾶσιν εἴη βατὸς, μηδὲ εὐτελὴς φαίνηται.) ; 

Ἐκ ορίαΐῖνο {γι γι [ἰγεϊέζνιιγν ροδὲ ὅτι. Ἰ, ὃγ, Εἶπον, 
ὅτι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἵ ̓Αϑηναῖοι, βούλεσϑαι δὲ καὶ οἷο. 

ἮὟ, πότον, 

γ) Οσοπίπαποεῖὶλνα 8. 

Ε οοπίποίϊνο ἐπ ὑπαϊοαλίνιισα,. ΤΥ, 95. Εἰσὶ δήπου 
πολέμιοι, ἐν ᾧ τε ἂν χωρίῳ καταλη φϑ' ὥσι καὶ ὅϑεν ἐπελϑόν- 
τες πολέμια ἔδρασαν. ΠΠ, 44. ᾿Εν πολυτρύποις γὰρ ξυμφοραοῖς 
ἐπίστανται φυφενγεῦς τὸ δ᾽ εὐτυχὲς, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης 
λάχω σιν, ὥςπερ οἵδε, μὲν εὐήρὰ τελευτῆς, ὑμεῖς δὲ λύπης, καὶ 
οἷς ἐνευδαιμονῆσαί τε ὃ βίος ὁ ὁμοίως καὶ ἐντελευτῆσαι ξυγεμε- 
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τρήϑη. ---΄ Ἐλ ροβὲ οομπποιομοβ. οἰ, 57. Τὸ εὐπρεπὲς 

ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ δὺναδικιῖοια ἐξάνψιο προβεβληνταις ἀλλ᾽ 

ὕπως πᾶται μόνας ἀδυμῷσε, καὶ ὕπως, ἐν ᾧ μὲν ἂν πραῦαις βιά- 

ξωνται, οὗ δ᾽ ἂν λάϑωσι, πλέον ἔχουσιν, ἣν δέ πού τε 

προςλάβωσιν, ἀναισχυντοῦσι. ΟῚ δπῖπι Ἔχ μιθοπὲ οοαϊ-- 
965. ἴῃ 4αῖδμο ῬΑ ΕΣ βου ταν 1 ΙΪ, τάι. “Ὅταν μήτε ἀρ λευ- 

τηρίῳ ἕνὶ χφώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τὰ 

ἐσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἕκαστος σπεύ- 

δει. ὟΙ, ι8, Ποιώμεϑα τὸν πλοῦν, ἵνα Πελοποννησίφν τε 
στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόξομεν ὑπεριδόντες τὴν ἕν τῷ 
“παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν πλεῦῶσαι, καὶ ἅμα ἢ τῆς ᾿Ἑλλά- 

δος τῶν ἐκεῖ προςγενομένων πάσης τῷ εἰκότι ἄρξομεν ἢ κα- 
πὦ σομέν γε Συρακοσίους. Τα]ῖα οἰΐαπι Τιδίϊη1 1πι δ πα. 
(ἔ Ἠθυβίηρ. δὰ Οἷο. 46 ΟΙΈΙ, 5, 5... 0] αἰοιμὲ Ἰατα τ6-- 
οορίαμα δϑὶ ἃ πον 5510 δαϊίογ, δγημᾶγάο. 

Ἐ οοητιμιοίίνο ἐπ ορίαξίνιιι. ΠΙ, 22. Παρανίσχον δὲ 

καὶ οἵ ἐκ τῆς πόλεως Τ]λαταιῆς ἀπὸ τοῦ τείχους φρυκτοὺς πολ- 

λοὺς, --- ὕπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις 

ἢ, καὶ μὴ βοηϑοῖεν, πρίν εἰς. ὙΠ, 1γ. Ναῦς οἵ Κορίν- 

ϑιοι πέντε καὶ εἴκοσιν ἐπλήρουν, ὕπως ναυμαχίας τε ἀποπει- 

ράώσωσι πρὸς τὴν ἐν τῇ Ναυπάκτῳ φυλακὴν, καὶ τὰς ὁλκάδας 

αὐτῶν ἧσσον οἱ ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ᾿Αϑηναῖοι κωλύοιεν ἀπαί- 
ρειν. ΠῚ, ὃ7. Οἱ μὲν, ἵνα διατρίβῃ -- οἵ δὲ, ἵνα --- ἐκ- 
χρηματίσαιτο. 

δ) Τὰ ἔπ τε ῖναὉἍ9ς 

ἐπ ἱπαϊοαξένιση, ἰσϑηοῖῖ. ὙΠῚ1, γ6. Καὶ δι᾿ ξαυτούς τε ἐν τῇ 
Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον αὐτοὺς κρατεῖν τοῦ ἐς 
τὸν Πειραιᾶ ἔςπλου, παὶ νῦν ἐς τοσοῦτο καταστήσονται. 

ΥΙ, γγ. “Ὁρῶντες αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος τρεπομένους, ὥςτε 

τοὺς μὲν λόγους ἡμῶν διϊστάναι, -- τοῖς δὲ ὡς ἑκάστοις τί 

σπροφηνὲς λέγοντες, δύνανται κακουργεῖν. Αὐἀά. Υ,, χά, Ἰμ1ι. 

{τ σογιιγιοέζριγν. οτόϊσε οομϊεχιοίίοπα αἰΐψμα. ΠΙ, 81. 
᾿Εβούλετο δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόϑεν δι᾿ ἐλάσσονος 

τοῖς ᾿Δϑηναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ τῆς Σαλαμῖνος 
εἶναι, 
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Γ . ’ , χὰ Α »" 

εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶν- 
“᾿ ἈΝ - ΄ , τ " ᾿ 

ται ἔκπλους αὐτόϑεν λανθάνοντες, τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν 
γενόμενον, καὶ λῃστῶν ἐχπομπαῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μη - 
δὲν ἐςπλεῖν. ἝΟδρ. 69. ᾿Εβούλοντο οἵ “ακεδαιμόνιοι ---- ἐς 

τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζουσαν δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις 

παρόντων ᾿Αϑηναίων περὶ Ναύπακτον. πρὶν δὲ πλέον τι ἐπι- 
: - » 3 » ͵ 

βοηϑῆσαν ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ναυτικὸν, ὑπῶς π ροφϑάσωσι. 
5. 3 “-“ » 

ὙΙ1, γὸ. Ἦσαν γὰρ ὕποπτοι αὐτοῖς οἵ Καμαριναῖοι μὴ προϑύ- 
; 

μως σφίσι μήτε ἐς τὴν πρώτην μάχην πέμψαι ἃ ἔπεμψαν, ἔς 
τε τὸ λοιπὸν μὴ οὐκέτι βούλωνται ἀμύνειν. 

71: νι ΟὟΙαα βπρτὰ ὀὐν! ΧΗ. 66) ἀν 

ἊἹ θ πὸτοτῦ 

[κι νεγδιων ζἰαϊέινυ ἰταπιβὶῖ. 1, δσ. 4εδιώς τε ἔπρασ- 
σεν, ἔς τε τὴν “ακεδαίμονα πέμπων, ὕπως πόλεμος γένηται 

αὐτοῖς ποὸς Πελοποννησίους, καὶ Κορινϑίους προςεποιεῖτο, 

τῆς Ποτιδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως. ἸΥ͂, 4. ᾿Εγχειρήσαντες εἶρ- 

γάζοντο, σιδήρια μὲν λιϑουργὰ οὐκ ἔχοντες, λογάδην δὲ φ έ- 
ροντες λίϑους, καὶ ξυνετίϑεσαν, ὡς ἕταστόν τι ξυμβαίνοι. 

ΥΠΙ, 45. “ὃς οἵ μὲν Χῖον χναίσχυντοι εἶεν, πλουσιώτατοι 

ὄντες τῶν ᾿Ββγων ἐπικοι ίῳ δὲ ὅμως σωζόμενοι ἀξιοῦσι 

καὶ τοῖς σώμασι καὶ τοῖς χρήμασιν ἄλλους ὑπὲρ ἐκείνων ἐλευϑε- 

ρίας κινδυνεύειν" τὰς. ας πόλεις ἔφη εἰο. ΟἹ, δα ΟΥ δὰ 
Ὁίοι. Η. ρΡ. 8:. 54. δὲ ρ. τὸ, Τἴθγβοῖι. αν, δ. 512, 4. 

Ἐλίαπι Ροεῇ ϑεπεινοϑ αὐδοϊμίοβ. ὙΠ, 47. Νόσῳ ἐπιέ- 
᾿ζονξο κατ᾽ ἀμφύτερα, τῆς τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης οὔση ς, 

ἐν ἡ ἀσϑενοῦσιν ἄνϑρωποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἅμα, ἐν ᾧ 

ἐστρατοπεδεύοντο, ἑλῶδες καὶ χαλεπὸν ἦν. ὙΙΙ, 15. ἢη, Ως 

τῶν ΠΡΉΜΙΗΝ τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι᾿ ὀλίγου. ποριουμένων, 

τὰ δ᾽ ἐκ Πειομαγψήσον, σχολαίτερον μὲν, ὅμως δὲ --- φϑή - 
σονται. 

1. τηϊξητέϊριγι. Μιάθ οαρ. ΧΙ. 66) ββ) 884) Ααα. 1, 
52. Τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους 

-- δηλῶσαι δές Εξίαπι ροϑὲ ρεπίξϊνοβ αὐδοϊμέος. Υ, ὅ. 
Τῷ δὲ διόφορόν τι ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον, 

Ζπογά, 1. 5 



“4 ΘΠ. ὉΕ ΕΒΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5. 

λιμένος τὲ προφόντος, καὶ τοὺς Μεσσηνίους --- πλεῖστ᾽ ἂν 

βλάπτειν ἐξ αὐτοῦ ὁρμωμένους. ἍΠἼΠΙ, γ8. “Ὑπὸ ᾿Δοτυύ- 

“ου καὶ Τιὸσαφέρνους φϑείρεται τὰ πράγματα, τοῦ μὲν οὐκ ἐ- 
ϑέλοντος ναυμαχεῖν ------- τὸν δ᾽ αὖ Τισσαφέρνην τὰς ναὺς 

ταύτας οὐ κομίξειν. Νδάπδ τα] αι ἀἰδονοραπῖ, απδπ- 
4παμπι Ῥαν ορίο οανθηῖ, νοῦθὰ Ὗ, 565, Τῆς τε Κορίνϑου 
ἕνεκα ἡσυχίας, κοὶ ἐκ τῆς Αἰγίνης βραχυτέραν ἔσεσϑαι τὴν βοή- 

ϑειαν, 486 ΤΌΡΒΙΒ ΠΠδέγαμΐ Ἰοοιπ 1. 55, “Ὁρῶντες σφίσι 

πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβεβηπότα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς, 

"ὦ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν. 

Φ δρᾷ, 

νὰ ἸΣ ε τὰ» 0: ἃ ΓΝ 

Ῥιαθϑθη5 {11 ἱηηρ 61 [δοέτιγν ἰναηϑῖῖ, ὙΠ, 44. ᾿“Δγγέλ- 

λουσι τὴν ἔφοδον καὶ -- ἔφραζον. 

Ῥγωθϑθηϑ πὶ αογϑέιηγυ ο αογβέιϊιβ ὧ ργωθϑθηδ. 1], 

08. ἀροῦσιν ἴΖργος καὶ τοὺς ᾿“ἀμπρακιώτας ἠνδραπόδισαν. 

ΟΕ Ἱ, 69. ΝἾ, το. ΥΠΠ, 84. 86. 4]. 1ίδαιια, πολι 5Ρ61- 

ῃδηα σοὐϊοαχη βουρίανα ὁρᾷ 1, 65. Α(4. (ουῖ. 8 58]. 

ὉΔῸΝ τ το, ἘΠ... 
Ὁ ι 

Ῥγαδβϑοηβ {7 “μεμριαμ,. 11, 44, Τοὺς τῶνδε νῦν το- 

χκέας ---- οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον ἢ παραμυϑήσομαι. τάδ 1θὶ 

Ταϊθγργοῖθθ, αὐ] πθιι ἜΧΘα ΡίοΡ απ. πὲ ἃ} 115 Ρν ἰδία 

βαηΐ, Ῥαῦοα ἰδ πίπιει αρὲα τ ἀἸοαν} δ ὐλης ΤΥ ΟΣ ὐ7ε- 
νόντων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, ὑποχωρήσασι δὲ, καίπερ χαλε- 

πὸν ὃν, εὔπορον ἔσται. (ΟΕ, Ὠίου. Η, Ρ. 8οι. Ν, άγ. ᾽Εμ- 

μένω τῇ ξυμμαχίᾳ, καὶ οὐ παραβήσομαι, οἱ οαρ. 88, Ἦ μὴν 

ἔν τε τῷ παρατυχόντι ἀμύνειν τῷ δεομένῳ καὶ μὴ πολεμήσειν τῳ. 
Τὰ παἰτόοσπο φαϊάθηι ἰ060 81 δοσθηΐ 8 πιαΐαυθῖμι, δα αΡΠὶ 

γϑοίη! ροβδοῖ, απο ἰαπιθη νῈ] [460 ΠΟῚ {δ οσὶ μι, ατιΐα 
Ροϑὶ ἡ μήν Θἰίατη ἀρτἃ 4}108 Βορ!ρίογεϑ ἔρθαιθηΐαι ἴῃ ἤη11-- 
νὰ5 δουίϑι! Ἰο σιν (16. Τη4,. «ὦ Χοπορῃ. Οντορ.). δὲ ἴῃ 

ταπηϊνο οοπϊαποῖο Ταξασγὶ δἰ ΡυΡ ἃ Θ5Ἔ}}}15 δῖν 8 ΔΟΡΊΘ ναϊάθ 

τϑιϊαϊα εβῖ, λάδῆο ἸρΡΊΓΡ 8 ἢ ῬΘΥΥΘΗΪ Π1118. " 
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μεν. 
Π. ῬῈ ΕΠ ΟΟΥΤΊΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙθ. νγδ 

7Τηξηζείνιι ιιμρὶ δὲ δωσε τυ δέρα αογιϑἐἐ οοπζιχοξϊ. 

ὙΠΠ. 5. Τού; τε οὖν φόρους ἐνόμιξε πομιεῖσϑαι --ο καὶ ὅμα 

βασιλεῖ ξυμμάχους ““ακεδαϊμονίους ποιήσειν, καὶ ᾿Αμύόργην --- 

ἢ ζῶντα ἄξειν ἢ ἀποκτείνειν. Ὗ, 55. (“Ἰακεδαιμόνιοι ἔφασαν) 

Βοιωτοὺς πειράσεσϑαι καὶ Κορινϑίους ἐς τὰς σπονδὰς ἐςαγαγεῖν, 

καὶ Πάνακτον ἀπολαβεῖν, καὶ ᾿Αϑηναίων ὅσοι ἦσαν παρ᾽ αὐτοῖς 
αἰχμάλωτοι, κομιεῖν (ρ1Ὸ κομίσαι" π8Π| ἀεαηϊι6 80 ρυϑθοθάεθπ- 

ἐδβ. 1ΠΠ ΠΕ νῚ ει πειράσεσϑαι Ρεβογιατ. χὰ πων 
τοὺς ᾿4ϑηναίους τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων ἢ ἀποτρέψειν, ἢ, 

εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσϑαι, μάλεστα οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι. 

Βοασαδηῃτῃτῦ ἰοοΐ π111118 αὐἴάδπι σον, δϑιὶ ἰδ πιῇ 6 ρυαθοίεη- 
ἀἰβδι σι ΠἰθΓΟΤ ΠΗ μορη πρηὰν 1ρ8ὶ πὰς σοίογθηαι. 11, 8ά. 

"Βλπιξε γὼρ αὐτῶν οὐ μενεῖν δὴν τάξιν, δον ἐν γῇ ἢ πεξὴν, ἀλλὰ 

ξυμπεσεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς » καὶ τὰ πλοῖα ταραχὴν πα- 

ρέχειν, εἴ τ᾿ ἐχπνεύσαι ἐκ τοῦ κύλπου τὸ πνεῦμα, --ο οὐδένα χρό- 

νον ἡσυχάζειν (νΕ] ἡσυχάσειν) αὐτούς. 1, 46. Τίνα οἴεσϑε 
ἥν τινα (πόλιν) οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκευάσασϑαι, πο- 

λιορκίῳ τε παρατενεῖσϑανι ἐς τοὔσχατον. Π|4 66. Τὰ ὅμοια οὐκ 
ἀνταπέδοτε ἡμῖν, μήτε νεωτερίσαι ἔργῳ, λόγοις τε πείσειν ὥςτε 
ἐξελϑεῖν. ΤΥ, 150. Οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψασϑοαι, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν διασώσειν. ΟΓ. Χεπορῃ, 
ΟΥτορ. ΠΠ, τ, τὸ. 

Πρρον δ οέμει δὲ αοτίϑέιδ. ὙΠ, 44. ροβὲ πια!α δ]ϊα 
Ἰπηρου θεοί Ἰθρτιπίων μδεο, Καὶ τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνϑήμα- 

τος πυκνοῖς χρώμενοι ---- σφίσι τε αὐτοῖς ϑόρυβον πολὺν παρεῖ- 

χον, ἅμα πάντες ἐρωτῶντες, καὶ τοῖς πολεμίοις σαφὲς αὐτὸ κα- 

τέστησαν. ὙΙ1., 50. Οἵ ᾿Αϑηναῖοι ---- περὶ Πελοπόννησον ναῦς 

τριάκοντα ἔστειλαν, καὶ Χαρικλέα. -᾿ Καὶ τὸν Ζημοσϑένην 

ἐς τὴν Σικελίαν ---- ἀπέστελλον. 

Ἢ ἢ) Ῥοσυβοπᾷβ 8. 

Π, 56. Εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ “Ελ- 

ληνα πύλεμον ἐπιόντα προϑύμως ἠμυνάμεθα, μακρηγορεῖν 

ἂν εἴδόσιν οὐ βουλόμενος, ἐάσω. ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως 

ἦλθον ἐπὶ αὐτά εἰς. ΤΠ, 50. Τυχόντες μὲν --- στερή- 

9.2 
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26. Π| ΡῈ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙ5,. 

σεσϑε᾿ σφαλέντες δὲ --- ἕξομεν. (ὍΡΙ Τὸπι ᾿πσγαϊδηι ΡΟΣ 

κοίνωσιν ΘΙ01Π|τα βιαδοὶ ονδίου.) [Υ, 61. “Ὅσοι δὲ, γι- 

γνώσκοντες αὐτὸ, μὴ ὀρθῶς πορόβασο ΒΕ μηδὲ τοῦτο 

τις πρεσβύτατον ἥκει φρένας. Ν, 9. ᾿Ανδρες Πελοποννήσιοι, 

ἀπὸ μὲν οἵας χώρας ἥκομεν, ὅτι ἀεὶ διὰ τὸ εὔψυχον ἐλευϑέ- 

ρας, καὶ ὅτι “ωρνῆς αὐβὰ ετε ἼΙἋωσι μάχεσϑαι. Εἴ. ΤΥ, το. 

ῃη. ὟΙ, 18. Τὴν ἀρχὴν οὕτως ἐκτησάμεϑα καὶ ἡμεῖς καὶ ὅσον 

δὴ ἄλλων ἦρξαν --ο" ἐπεὶ, εἴγε ἡσυχάξοιεν πάντες, --α βρα- 

χὺ ἂν τι προρκτώμενοι, αὐτῇ “αν - κινδυνεύοιμεν, 

,) ἊΝ οὐχ 

Εκ νφεβοθϊβέομε ἦγ ῬΥΦΕΒΟ ΕΘΝ ἰγαηϑιία5. ἵ, 58. 

Οὔτε πρὸς. τοὺς ἄλλους, οὔτε ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσί. 1Π|, δά͵ 

Παρεχόμενον, ἃ ἔχομεν δίκαια πρός τε τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ 

ἐς ὑμᾶς καὶ [ἐς] τοὺς ἄλλους Ἑλληνας. 1, ι. Οὔτε κατά 

τε τὸν πόλεμον οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. 1, 55. ᾿Από τε τῶν ἐνσπόν- 

δων πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προςέτι καὶ ἐπ τῆς ἄλλης Ελλάδος, 

καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ξυμμάχων. ΟΕ. ΙΥ͂, 61. 

χα ρτγαεροϑίξίοηιθ ἐπ ϑἰπιρίει πογθη νοὶ ρατίξοιρίμστι. 

1, 5.. Μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ ἐμαρτίᾳ ἿΝΗ; δι. 

“Ζ4μα μὲν βιαζόμενοι ὑπὸτ ῆς πανταχόϑεν προςβολῆς ἔπ .- 

πέων ---- ἅμα δὲ ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ 
πιεῖν ἐπυϑυμέᾳ." 

ΤΥ, 88. Διά τε τὸ ἐπαγωγὰ εἰπεῖν καὶ. --- φόβῳ. ὙἹ, 17. 
Ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν οἴεται ἢ στασιάζων ἀπὸ τοῦ ποι- 

νοῦ λαβὼν ἄλλην γῆν οἰκήσειν. Αἀά, (οτὶ, δα δα!ποὶ, (δ11], 

ο. 50. 

1) Οομπλυποξξο δ "ϑ5. 

ΤῈ --- δὲ. 1,. τι. Τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε στρατὸν ἐ- 

λάσσω ἤγαγον, καὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιοτεύειν " 

ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν εἰο. Ὁ] τε πἶϑὶ ἰγδ- 

ἰθοῖαμι 1παϊοαίαν (εξ. οαρ. ΧΧΙΠ), Ροὺ σοι, 4πθπὶ οοοα-- 

Ραΐ, ποπ ροϊεβὲ δα καί γεΐεσυὶ. ((. δὰ ΠῚ, 55. Χϑπορῃ. 
Ογτορ. ΥΙ, 2, ἅ. οἱ τὲ --- ἔπειτα δὲ καὶ 1014. ΤΥ, 4, 5. 

Ἠδγα. δα Ὑ]ς. ρ. 896.) Μὲν -α τε. Τ|, γο, Προφεδέξαντο, 
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Π. ΕΚ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΠΟΥΡΙΌ5. Ὧ7; 

ὁρῶντες μὲν τῆς στουτιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χωρίω χειμερυνῷ, 

ἀναλωκυίας τε ἤδη τῆς πόλεως διςχίλια τάλαντα ἐς τὴν πολιορ- 

κίαν. ἘΠ, 46, Τίνα οἴεσϑε ἥντινα οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν πα- 

φασκευάσασθϑαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσϑαν ἐς τοὔσχατον; ΟΕ. 
ΤΥ, ὅ53. ΤΥ, 69. Ξυνέβησαν τοῖς ᾿Αϑηναίοις, φῥητοῦ μὲν ἕκα- 

στον ἀργυρίου ἀπολυϑῆναι, τοῖς τε “ακεδαιμονίοις, τῷ τε ἄρ- 

χοντι Καὶ εἴ τις ἄλλος ἐνῆν χρῆσϑαι ᾿4ϑηναίους ὅτι ἂν βούλων- 

τῶι. Ὁὶ ρουβρι σα ϊξδεῖς σατιϑα., τα πη δίαἐϊπι βε  δ ῸΡ τε το 

καί, 88:86 ργδϑϑιεὶ δέ. Επίατι 1, τάά, Π:γαρέας μὲν ὅτι 
ἐάσομεν ἀγορῷ καὶ λιμέσι χρῆσϑαι, ἣν καὶ “ακεδαιμόνιοι ξενη- 
λασίας μὴ ποιῶσι --- τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, 

εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεϑα, ἴῃ ΟΡ. Ιΐ5 ΠΡ Υ]5 16 σὶ-- 
ἴὰτ τς τε. Αἰήητδ ἴα οἰΐαπι ὙΠ], 1. 1η11. (ΟΕ, ΧΕΒΟΡΙ. 

Οὐνορ. ὙΠ, 1, 8. εἴ ποῖ. δα ὙΠ, 1, 45.) ἩΑ ΕΝ 

ἢ ΑΙϊᾶε ἔξοιδα. 

Ι, 8ο. “Ὥςτε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπυϑυμῆσαί τινὰ τοῦ ἔργου, 
μήτε ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. 1, 107. Νομίσαντες δὲ 

ἀπορεῖν, ὅπη διέλθωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ 

δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. -- 1, 120. Πολλὰ ---- κατωρϑώϑη, 
καὶ ἔτι πλέω, ἃ καλῶς δοκοῦντα βομλενβῆναι ἐς τοὐναντίον 

αἰσχρῶς περιέστη. ---- 1Π| 48. ἤη. ἽΟςτις εὖ βουλεύεται πρὺς 

τοὺς ἐναντίους »»ν»"" ἐστὶν ἢ μεῖ ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών. 

ΙΗ, 6ι. ἔπ, 

Οαρ, ΧΧΙ. Τοίνογβα Πιβξουϊοὶ βου 0 15 σοπογᾶ ἀϊδιϊησαπ- 
ταν, οἱ ΤΉπογαϊ 465 βαύθτο σβπθσα τιϑὰ5 6586 Οδίθῃαϊ- 

ἴὰτ, οὐδ Ὀτανιΐαβ εἴ 5]: πιῖϊϊα5. δἰΐαπι οὐπὶ ἀδρουῖζαῖθ 

φαδᾶδπι ἱπποῖᾶ οοπνοπῖς. Τ)ὴ6 Ὀγανιταϊῖβ διμάΐο ΤΠι- 

ογάϊαϊ5 ἀδίηοαρβ ΘΧΡομἱτον Ρ] ΤΡ 5, 

Ηδοΐεμιιβ 46 115 βϑυποηὶβ Π]βίουιοὶ νοὶ] νι 5 ναὶ 

Ἰσεη 115 ἀἰχίπηι8, 486 ΟἸΠ Πα] ΒΟΡΙρ ΟΣ. ΠΙϑ᾽ΟΥἸΟΟ Ια 
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τὃ 1. ὈΕΚ ἘΠ ΟΟΌΤΙΟΝΕ,; ΤΗΠΟΥΘΙΌΙΒ, 

ΘΟΙΠΠ 165 νοὶ ϑαηΐ ν6] 8558 ροϑϑαηΐ. δε απ Πἰδίο- 
ΤΙδ ΥΟΓΆΙΩ σαδίαγα μη ἱπάοϊθπὶ εἰ 4.581] ΘΟ] ΣΤ 6 πὶ αἰΐαπα 

ΒΕΡΙΏΟΠΘ ΓΘΙΈΥΓ 6 ν ΟΠ Θυ Ἰτητι8) ΘΔΥΤΏ ΨΈΓῸ πηϑσηα 810 ἀἴνοτ- 

ϊϊα8. πδϑουπέμ" αἰνουδα Π]βίοσιοας ἀἸοιοὨ 18 σοπθυα. Ασ 
στὰ 461 τ65, 486 πᾶυτϑηΐαν, δαΐ Ἰαθίδα δα πὶ, δὰϊ 

ἐεϊδίθϑ, αὐτὶ τηϊχίδθ 6χ αἰ α86 σθηθσο. 0] 5Ϊ ρορῃϊογάμα 
᾿Ἰδίοτία ον 1 αν, δαὶ ἀθ Πογθηΐθ οἰν ἐξα! 5 βίαια ἀσίξαν, 

ψῈ] ρᾶοθ, ψ8ὶ δἴδῃι μ61}10, δὶ ᾿'φαϊδοπι ᾿οο Ῥγοοῦὶ ἃ ρᾶ- 

ἰνϊὰθ ΠηΙθὰ8. οοηΐτα δχίθυιοϑ ΘΓ ΟΒΡΘΙῸ 80 θ 88} σου Ὁ", 
σιο ἰθιῆρογΘ ΠΟΠΊΪΠπ68 Π1]8ΓῈ5 δα πὶ δία δἰδοῦθβ, απᾶ6 

οορηθηϊ, ἀρνὶ ἀϊοαπέ δὲ τ] ΠῚ Ἰπΐεν 56. σΟῊ [δ 11 81-- 

ἴυτ: δ ΐ {1518 σαπὲ ἰδῆ μονα, ραίνῖα ναὶ ἃ θαυ θα ΓῚ8 ναὶ ἃ 

ἸΥΥΘΉΠ18. ΟΡ 6888. 56 Π1οπἰ δι βαὰ6. εἰ Β61}19 οἰ νῚ 05 Ρ6Γ- 
ἰυγθαία, 0ὉῚ Οἤηδ65 θΟΠπὶ οἶνεβ ἀοϊθπξ, ὉΡῚ ΠΠ 6 γα ἀἸσθτο, 

4τ|88 δε ῃ 188, ΠΟ ὈΘΙΠΊ55111 Θϑῖ, οἷ ρ] θυ πα 6 46 ΓΕ θ 5 
ῬΌΠ]1Ο15. Ραμ 8 ἰοθηξ Ποιηΐη65, πιθιθηΐθθ, ΠΘΟΌΙ ἰαΐδαΐξ 

ῬυΟαΙΟΡ., ΦυΟΠ 8} Π6 σΟσπδίογππι ααϊά δὴ ἢα65 δϑὲ: δ] 
ῬΟΥῸ 1Ὲ5 Ραϊγπίαν ἀΠΠΠ0 1165 φαϊάεπι αἰααθ ἀγάπα, εἰ 
᾿δο 6Χ ρᾶιίθ τπᾶσῃϑδ δὲ δαπηγαίίοπ ἀἸσηδα, 5866 5ϊππηπ] 

αἴγαθ οὐ εαἴγοσθθ, [τὰ αὖ ΟΠΊΠΙ ΠῚ ΠΟΙ] ΠΊΟΓ 65 επί 

ΔΒΡΟΡῚ, οἱ ἴθυ Ὡ1Π1] 115 πἰπηΐα δπάαχ, ποναμπι δία 1Π50-- 

Ἰταπ νιἀθαῖασ, 1Π|4 ἰθηρουα ΧΙ 5. ΔΏΠΙ5. 061}} Ρδι- 

5101 εἱ Ῥᾷιϊο ροβὲ 1, δος Β6}1οὸ ῬοΙοροππθϑίδοο αυδθοῖα 
νιάττ. ΠΙοραπι Ἰριῖαν βου ρίογοϑ ὨΠΑΡῚ δ σοπίθπἐαη δ111-- 

ΤΊ Ὸ1 ΤΠ] ΟΠ] ΘΠ] 6416 86 8111. ἰδοἰαγαηία (ποβίναίθβ ο' γε 7,-- 

[ἢν ἀϊοσὶ), ΠΟΡΙ ΒΕ ΕΓῸ ΒῈΡ0 6 αἱ ἀδοοθαί. Ῥγαβθ- 

ἴὸγ Πᾶθο δα θην ἰοιι ρον 4118 (68ουἹὈὶ ροβϑαπέ, Ππ]Ρ 5 56-- 

ἀ 411 οἱ ἰγϑηα1}}1 δα πὶ 811 οὐ 4α]θὰ8 Π68015 ἀοίογα τπδσὶς 

δ Ἰαϑυιτϊα ΔΙ Π οΙα 15, ν 6] σαοά πηϊπτ8 δα τιο5 ρον εξ νοὶ 

4118 φυϑοθμάθθ εἶθ οαδα ; [5 Ἰσίξατ' δα ρῖοχ σαοάάδη 

ἀἸοθη αἱ σθητ8. σοπϑθηίδηθατη. Δαάϊμη8 γδηι βου πιο- 
ἸΘΠῚ, 64] 15 ῬΥΙΠΟΥ 158 Ὠἰδιονυίαθ ᾿ν ΘΠΪΡῚ δοϊθὲ, οἱ νοὶ 

ΟΠΙἶηΟ ἱπσοιηρία5 εἴ 1Ε’ 118 οβὲ, ν 6] ἃ ρορϑὶ αἱ ἀ1801011-- 
ἨΔΓΆΤΩ ῬΥΪῈ 5 ΘΧΟΌΠ ΔΙ} ΘΟΓΙΠΟΠ 6 ΠΟῺ 8815 ἀΠΠθγὲ: ἀθη]-- 

ἀπὸ βορηϊἸϑίϊοιιχ 86 ἔμοαίῃμ. ἀἸσΘ μα] σοητι5, ἴπΠ 410 τὲβ 
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εἰοχαθη δα οβἰθπίϑηα6 οαιι88 μπαυγαηίαν, ἰάεοητθ νουθο- 

ΡΠ ᾿ΕΠΟΟΙ δ ρο 55: πη 1 8ρθοίϑηἑῃν, απὸ ἢὲ, τιὸ ποὺ σε- 
Ἠ 615 ΒΙδίογ θα 1π60}1 τερτιρηθί. Ἂ 

[831ὲ δηἐ 4 155] που τη ΟΥ̓ ΘΘΟΟΥ ἢ ἢ 5ἰοΥΟΟΓῚ ΠῚ 567- 
ὨΠ]ΟΉ ΘΗ ἸΡΠΟΓΆΠΊΠ8.) ΠΌ ΠῚ. ΘΟΓΙΕ ΠῚ [ΠΡΡῚ Π6. Ῥιομνβὶὶ αυ]- 
ἄδα ἰθπηρουῖθι8 ΘΠ σα ραογθϑβθηΐ. ον, Ρ. ὅ65, 54. 
Οἱ νετὸ ᾿ἱπίδευ θ6!]πι Μϑαϊσαμη εἰ "Θ]ορομμ δἰ οῦιη δουῖ- 

Ῥϑθρπμὶ, 51 ΡΙ οσυτπαπ6 ἀἸα] οίο Ἰομοα δ ροοίϊοδιη Ῥγο- 

Ἅμῃ. βεοεάειι», (λύσαντες τὸ μέτρον, τἄλλα δὲ φυλάξαντες 

τὰ ποιητικά ϑῖν4Ὀ. 1. 1,» 84.) οαοί ουττα δι} 16 ΠῚ 5θυγη0 60- 
ται βαρ οχ (ἀφελής, δριᾶ. Μδ106]}, δ. ὅ8. ψιλὴ ἐπι βας 

δγαῖ. ἐθεγαπίαπο οἱ ἐθϑία ΠΙοη υβϑῖο Ρ. δῦ. ὕψος, καλλιῤῥη- 
μοσύνη, σεμνολογία, μεγαλοπρέπεια, τόνος, βάρος, πάϑος.. 

Οοπϑεπεῖ Οἰσθιὸ 46 Οτγαί. 11, 12, Οἵ. γγειισθυς Αὐϑ Πἰβίου, 
Ονάᾶθο. Ρ. τδά, 58464ᾳ. ἴὔπι5 Θχορι θη Ηενοάοίαβ, αηὐΐ 
Βή]ανα ἀἰσοηάϊ σθηπ8., Ρ]Δη6 αἱ 6118 θα ρου 5 ΘοηνΘηΪ6- 

"αῖ, Θχοοϊαϊς. Ψιάεμεα8. 46. δἰ βεύπομθ γϑαζΖοχ. 1]. }. 

Ρ. 195. 544η. ππο Θχοῖρίθηβ Τμπογαϊπε8, ἀααπι ἰηΐοτθα 
ἰθιρονα Οναθοῖδθ ῬΡΟΥ 8:8 πηΐαία, Ἔϑϑθηξ, πιπξανῖ! διαὶ 
(ἸοΘ μα] σθητ8. οὐ ΒΕ ΘΓῸ ῬΥΙΠ1Π5 ΟΡ πὶ εἰ6ἀ1, Ἦοο γεγο 
' ας τε θ5 πιαχῖγη6 ἢΠϑἰϊ1, 18 1 ΘΧΘΏ]ΠΘηηα58. Ἐκχ1- 

δι Πγαπ} 5 ̓σιταν", τὰ ἀπ 115 ΤΟΡ 118 ρυϑθοῖρυο σουτΐ, ἴῃ δι- 

σαΐα Ὀγοντίδία ἐΐευατα ΟΡ βοαν αἰθη, αἰ τι8 1Π΄ 5] Ὁ] μη1-- 

ἰαΐθ δ ρυϑπάϊξαϊθ πίονα ἀϑρενιἐαϊθλ σ ἔμπρ]θηία. 

Τ)ιοδέαν Ῥυϊπηαμ (6. θγαντίαιθ. ὦδε ἠαἰάοπι αποάαιϊη-- 

"οἀο ὍμΙΠΙ Πἰδίοιοο αἰ σΘ ΠΟ σπου δοσομ)πιοιίαίϑ δῖ. 
ΝΑΙ Οα ΠΠ5ν185 ταδραὶ ϊδίογίοὶ δηΐπιο ἐδηΐα του ΠΩ σοβία- 

γᾺΠῚ ΟὈνθγβαί} οορία. ὩΣ ΘΕ Πὶ, ααϑηίμηι ροίεϑὲ οοὶθν- 

Υἶμπθ., Ὁ ὑπ τὸ δὰ δ] θαι ἰγδη81}6, οἵ, 4886 ταϊπο 85 

ἸΠΟΙΠΘΗἰ 6888 νἹἀθδηἰα, ΠΏ ΠΘΡΘ ΠηδΔσῖ8 481 ΘΧΡΟΠΕΥΘ 
ΟΥ̓ Πἶη0 811 οομπδειίαμθαπ). [8 Ἰρίταν τευ απη δου ρον", (αὶ 

1π α 1} 6 ψγθογαμι οορίδπι οἵ σαγν αἰ ο πὶ αυδιἄϑηη 886- 

οἰαίαν, βϑαβρί οἰ ομετα χηονεῖ, φιανίππι ΘΕ ΤΩ ἀεζεοίιπι 

Ἰπϑ 1 α 1 Ψ ΟΥ̓ θΟΙ τα δίχθρίἑιι ἃ 56. σου γ1. [ἰϑαιι6 διϊεν 

Ὑοβϑίνι9 αἰϊίᾳαα Ὀγανίϊδιοπι, 864 δᾶπιὶ ρεγϑρίοιμαιῃ., ἰηϊεδι 
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νἱἰν αι ε8. ὁπ ηἷβ Πἰδίουοἱ βθυιπομΐβ παιποιαπὶ (Πποίαπ, 6 

ΟΟΉΒΟΥ, ἰδὲ. δ. 56, Τᾶχος ἐπὶ πᾶσι χρήσιμον, καὶ μάλιστα 

εἰ μὴ ἀπορία τῶν λεκτέων εἴη.), οἰαθ᾽ δἰ ἀ ποτα ργϑοδίδη-- 
ἀἸ551Π11} ΕἸ νυ βασι σεηθπηι Πἰβίουοὶ, αἱ 88] αδ1π8, Τδοῖ-- 
ἴὰ5 οἱ ΜΠ ΘΓ 8 ποοῖθσ. ΡΒ] αν τη ἰδπηθη οἰϊδιη πο Ρ6η- 

ἀδὲ 6 ἰδηροόγαπι παίατα. πη Ὁ θην 5 8ηπὶ5 Β6}}} Ν16-- 
αἸοῖ, 4α πη ΡΟΥΘ ] 1 8 Οναδοῖα ρυοραΐδαια οϑϑεῖ, εἰ 1811 

οἷο ἃίᾳιιθ. σϑηΐο 80 ἱπαάμ]σθυεηὶ δὲ ΑἸμεπίθηβθθ δὲ 8}1] 
Οτάθοὶ, ααΐβ ποῃ ον! ον τ, 608, αὐ εὐδὶϊ σ᾽οΥνΊ 6. 5186 

Δι δ αὐ 5 δὲ Ἰοαδοδβ, 46 [οϊπουὶθι5. 8.15 σϑοθη 8. 886-- 

Ῥ βϑίμιθ δὲ 4αδηι ΡΙ]ανΊμἾ8. νου 5 οοηξαθυϊαίοβ 6588, 4πὶ 

6. 21} }115 αἰ Θι} δ 18 ροϑὶ, ααοἰΐεθ [δου θϑὲ οσοδβῖο, δᾶ 
Ῥυϑθαϊοασθ ἀεϑιθυη 5 Ἠΐ5 Ἰριταν ἰδ ρουθ8 εἰ ἐ6 ἢΐϑ 
ἕαοιῖ5 Ἡεβγυδοΐῃβ δὶ Ὀγανὶ ουδιίοπθ βου βἰβϑαῖ, πομιοᾶο 
Ῥτοβαῖιιβ δϑϑεὶ βϑ4α δ] θὰ 5 σαννυ] 8} Ὑδγαϊα δαμπάθηι βαν- 

ΤΌ] δἰοπὶ ααἷ8 Ἰαπάδν δὲ ἴῃ δουρίουε ΘΟ ΠΔ ἔθη ρΟΥΓ ΠῚ, 

40}}ρι5 ἀσοπάαγη ροίϊ8 αα8πηὶ Οα πο μάηὶ, οἰ 4] 5 ἀρία 

ἰδοι 188 αἴα!6 τη Οδἰϊαϑ ἡ Ιἰαπ6 Ὀγονιαὶ! ΤΉ πον αἱ-- 

ἀθ5 βίιαἀ]:, δαμ]η6 16 ΠΌΤ 118 ΡΓΟΡΤΙδ ΠῚ 6ἱ ἀϊοπης 

181} ψαϑίθυεβ οΥὐἿ ΠΟ] αἴαιθ σγταπιτηδίϊοι. Ὠίομ. ρ. γγῷ. Ἢ 
συντομία᾽ ἐν ταύτῃ δοκεῖ προέχειν Ηροδότου Θουκυδίδης. [4]. 

Ῥ- 792. ᾿Εχδηλότατα δ᾽ αὐτοῦ καὶ χαραχτηριστικώτατά ἐστι τό 
τε πειρᾶσϑαι δι’ ἐλαχίστων ὀνομάτων πλεῖστα σημαίνειν πράγμα- 

τὰ καὶ πολλὰ συντνϑέναν νοήματα εἰς ἕν, καὶ ἔτι προςδεχόμενόν 

τι τὸν ἀπροατὴν ἀκούσεσϑαν καταλείπειν. ΘΘΑ4ΌΪΡ ΤΟΣ τὸ 

τάχος τῆς σημασίας οἱ τὸ πυκνόν ΤΊΘΟΥ 1618 ΒΕΥΙΠΟΠ18. Οἱ, 
Ῥ. 869. Τιποίαπι5 66 σοηϑονῖῦ. ΠΙϑδίον. δ. 57. δα ὉΓ6- 

νἰϊαῖθ ΘΟ ΘΠ ΟΥ 8 8 τοίαϊδὶ δία ΟὈΙδοιοπθι, αἰ Ἐπ 5 

“Ὅταν μὲν γὰρ τὸν λοιμὸν διηγῆται καὶ μακρὸς εἶναν δοκῇ, σὺ 
τὰ πράγματα ἐννόησον" εἴσῃ γὰρ οὕτω τὸ τάχος, κοὶ ὡς φεύ- 
γοντος ὅμως ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τὰ γεγενημένα πολλὰ ὄντα. 
Μάάγοε]!. δ. δο, 41 βμαχύτητες ϑαυμασταί. ᾧ. δ8. ἩΠέλεν αὐτῷ 
--- βραχύτητος συντάξεως" τὰ γὰρ πολλὰ τῶν πραγμάτων καὶ 
λέξει δείκνυται. δ. 66. ᾿Ολίγοις ὀνόμασι πολλὰ πράγματα δηλῶν. 

Εἴοθγο 46 Οταί. 11, 15.: Βα 1465 ομηθα ἀἸοθη αὶ ἂγ-- 
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Ὠδβοῖο πθα βϑαϊεμεϊα ἔΆο!ς σἱοῖε: 4αϊ 118 ΟΥΟ ΒΕΓ δϑὲ Γουα τι 

ἔνδαπθηιϊα, αὐ νοῦ ονιτα. ῬΡΌΡΘ ΠΕ ΘΓ ΤΩ ΕΝ 1] 
ΠΕΡ Ὸ οοπδοαπδίων: ᾿ἰὰ ῬΌΥΓΟ ψΘΥθ15 αρίπ5 εἰ Ργ6581.8, 

πὶ πϑϑοῖαθ, τὐγΏγη ΤῈ5 ΟΥ̓Δ ΟΠ 6. 8 ΨΈΣΡΔ 56 η θη 115. 1{Ππ|-- 

εἰγεμίασς. (αρ. 22. δ άθη ΔΡρΘ αὶ ΘῈ ΕΠ] Θην., δοιίατη, 

Ὀγθνθπι, ϑ6ηίθη 115 πηδ 918. 4 δ ψΨΕΓΌ15 Αθα πα δηίθι, εἴ 

ἴῃ Βιαῖ, 6. 7. ΟΓΕΌΓ τι 86 ΠΗ ΘΉ 115. ΟΠ β8 06 ΨΕΓΕΙΠ 
Βγδνθα δὲ ΟὉ θᾶπι οδιισϑῖα ἱπίεγ απ Βα θΟ βοῦνιπη, Οαΐη- 

ἐΠαπο ἀοπίαπε Χ, 1. ἀδη585 δδὲ δὲ ὈγΘΥ 8 δὲ 8ΕΠΊΡΕΥ 5810] 
ἰηϑίδηϑ. Ἐκ νϑοθηϊονῖθα5 οὗ, ἨεΠπλδηπ. 46 ᾿π4ο]6 εἰ 867-- 

'χάδτις ἙΠιιον, γ. 185. 544. εἰ Βαῦον. ἴῃ Ἰοοὶβ ῬΒΠ]ΟΙΪος. 

ὙΠυοΥ ἃ. ῬαῺ]. ῥδβ81111 ΟΟΠῚ ΠῚ ΘΠΊΟΓΔῊ 5. 
Οὐοᾷ 5ἱ τοραγη87 ααἶθυ5 ἴπ ὙθΡτι5 [8]: ΠδδΟ Ῥτονὶ- 

Ἰοφαθπίῖα ΤΗμπογ Ἰαἴ5., 1 Δ} 8ΌΠΡΤ8 ΠΟ ΠΟΨΙ 115. ἠΐσαι 11 

Τρθα θη ΠΟΘ τιϑ 6]]ΠΠΡ56 05 δαγ Πα ΘΟΓΘΠἀΘ ἢ 6886 1Π10 ΠΘ 

ΡΙθοπαϑπι9 (Ὁ }6 11, ῬΘΡΙρἢναϑὶ εἰ νϑυ οϑι αἰ 6 δὰ πὶ Δ} 5ι1-- 

μα ΐβ56. Ῥοβίία ἰσίέαν Ὀγθυ οι α οηεα 1ῃ Π18 ργδθοῖραο γ6- 
θ.5,, Ρυϊπαστα απο βαθρίι8 οἱ ἀὩγ1π8 4αϑιη ἀραα 8]105 

βουϊρίογθβϑ νϑῦθα, 486 εχ δηϊθοοάθηξίδιιθ γθρϑὶϊ μοβϑιιηΐ, 
ογαἰ ἐπα ξα, ΠΌ8 πὶ δίνποανατι ἀπὸ κοινοῦ ΔρρΘ]]δηὶ Οὐδ 
οἷν πὶ φυοα ἱπίοσγαβ θυ ν]ο 65 5θη θῃ [186 86] οΘοηη Θοίθη-- 
ἀυνγη ΒΘΡ ΠΠΟΏ ΘΠ Πδοαββανῖδ οἱ χη θα ΐα 4 πα ϑάϑηι ρου ΟΣ ΠῚ 

ραν ὦ ἀεδαηΐ, εἰ ῬΑ]. }15 ἰδ ΐππι “πα πν : ἀπο 

ᾳαοα βυ πα 6 ΔΟΡΌΡΌΟΥ δϑὶ ογαίϊο δὲ Ρ6ὺ ἱποῖδα ροίϊη5. αἷς 
46 οοἷα, ἀπδηη Ρ6Ρ Ῥϑυϊοοβ ἀγοΐο πδχὰ ᾿πποίϑ5 ἱπορατ : 
ἀθηϊαας αιοά ποιϊομθπι ἸρΡΒΆΓ ΠΗ ἀυρσιαία, 6886 βοϊθὶ (6 η81-- 
ἴὰ5 οἱ βοῃίθη δ. σΟΠΊρ]Γ65 ραῖ10158. ν ΘΙ) 15. ΘΧΡΥΠΠ απ ΩΓ, 
τπηἀ6 τπϑα! θη 5. ({16 511 10} τὰ νοσοίμν δουὶρίοι πο-- 

δἴοσ. (δοίθγαμα ἤδθο γον αϑ. 1η ΟΥΑ ΙΟἢ ἢ 15 πᾶ ΧΊ 16 60Π-- 
δρίουα 6ϑὲν δἰ ἴαγε φυίάθι, Ναχηαιιθ 86 φοποίοιιθϑ ἡπο- 

Ὠΐδ Βοῖ ἔβοία 1ρ58., 5864 τποήο απ86 46 ἴδοί!5 σορ!αῦδπη- 

ἐὰν δὲ τα πιοαρδηίαν, ἀδοϊαγδηΐ, πάρεργα αὐδεάαπι εχ ϑ{1-- 

ΤΩ ΔΥῚ ροϊεγαηΐ, ἀπά 6 ον θη 1Π1;) ΗΘ δουριοτ ας ΘΟΠΘΆΪ1Ο 1 
1158 ἀἴὰ 5 8 .1{15586 νἹἀορείῃ στ. 



ὅ5. 1. ΕῈ ΕΠΟΟΠΊΙΟΝΕ “ῬΗΌΟΥΘΡΙΘΙ5. 

Νοϊαπηαβ ἑαπιθη αἰ αἰϊπ5 σεηδγαίι 46. 1ὰ ΤΊΝογ ἀϊ- 

418 Ὀγθν Ποφαθηιία ἀ56Θ. ΡῈ», 566, [δια ΕΧΘΙΩΏΪ16 δα τὰ οοῃ- 
ΠΥ ἢ Π1115. ἃ 

ὸ 

1) ϑιγιοίυτα ἀπὸ κοινοῦ. (Οἐ. Βδυθσ. ῬΏ1]. ὙΒασ. Ρ. 182., 

4 Πᾶπο 5 σασίιγᾶπι ἄρρεῖ!αὲ ΕἸ] ρ5ῖῃ ἐγρφυτιου 

Ἦϊο Ῥυϊογεμ Ἰοσπμι, 4] ΡδΓΙὰ ΘΌΡΡ ΘΓ 6Χ πο νωω 
ἩΘαπ6. πη} {1 Π| ΓΘΠΊΟΙ5 ν 6] ΠΌΠΠδΡῖ5., ναὶ ΒΘΏΘΥΙ θα . νε] 

ῬΕΥΒΟΙΪ8.. ΠΊΟ( 5. 80 ἰθιηρουθι5 ἐοοθὶ, αἱ ὨΪΠη18. ἔθο 116 

ψΟ] σα γε 8 οπλἐοηΐθ8. 1} 1 τη ΡῚ8 ΘΠ Ρ] οἰ ὰτν 401 
ΟΧ ΠΟΙ 15 δ ρΪαπα, ἢ. 6. 8) τεἰαιίβ,. Ὁ) ΘΟ 6Χ18, δαΐ 
Οὐ Ραμ ἀἰνεγβὶβ 80 ἀἰβία μοὶ θ, δὰξ 4) να] σθηποίϊα βαρ. 
ῬΙθηάα τποηϑδίγαὶ.Κ. ὍΛΌΕΒ, ᾿ 

8)..,5 ἅ δικιξ απ ὃν υ πὶ; ΕΝ 

α) ἐπ διερεέαπέϊνο οορπαίο. ΤΠ, άγ. (6 μεβε!θηιία ἄπαπι 

Ροϑίταπι 5811 ποπιθῃ νόσος, 56ηπθηι οαρὶϊθ 4ἀθ Ποο τηοῦθῸ 

ΒΘΙΏΌΘΙ ΠΘΌΪΡΙ ΠΤ ΘΠ ὩΒΠΓραΐαν, 6191 νόσημα Δη που, 
αυοα ᾿δϑαυῖαιτ ΘΠ ΟΔΡ. 51. ᾿(Τύτε μὲν --- τὸ δύστηνον 

ἐκεῖνο δοξάριον προετίμων τοῦ βίου" νῦν δὲ συνίημι ι ἤδη, ὡς 
ἐχείνη, 50. ἡ δόξα, μὲν ἀνωφελής. Τιποίαη. ὨϊΑ]. Μοτι. 15. 

Οὗτοι ἐγὼ ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μεγαλοπρεπέστε- 
θοὸν ἡγοῦμαι. ΟΟαΠ]ς65 ἐκεῖνον, 56. τὸν δαίμονα, τὸν ϑεόν. 
Χεπορῃ. Μειιογαρ. ἴ, ά, 10.) ΟἹ» 5ἰρῃηϊποδίϊομθιι ἴῃ ν6- 

"5 Ναύσταϑμον πλοίων καὶ ἀγορᾶς Π|. 6. ποηηθι} 16 1π|5 Ρᾶ-- 

ἰθῃ8 4φαδπι ναύσταϑμον δι ἀγορᾶς γερείεπόιιηι. 1, 9. Τὴν 

στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φύβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασϑαι, 
δὶ στρατείαν ΘΡῖ56, δά ξυναγαγών βιρρίεπάαπι στρατιάν" 

δῖ). στρατιάν, δ ποιήσασϑαι 50}! 6 ἄτι στρατείαν. 

β) 6» ααϊθοεέϊνο. ΠΙ. 45. Τυναικείας ἀρετῆς, ὅσαι ἐν χη- 
ρείᾳ ἔσονται. 1, τά!. Χρόνιοι ξυνιόντες ἐν βοαχεῖ μὲν μορίῳ 

Α εἶ Ἧ ἢ : 
(χούνου) σκοποῦσί τι τῶν “κοινῶν. (,, [411 ἔοτηα Ηομπθυῦδ, 
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τἰδὶ ἐπταετές, ἐνναετές, ἐννῆμαρ ΡῬοϑυϊΐ, 50 Π1οἱν ἑβδόμῳ, ἐν- 
νάτῃ, 80. ἔτει, ἡμέρᾳ.“ ΒΑυΕΠ.) 

τ )) ενοτγῦο. 1, 90. ᾿Ηξίουν αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ 

τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον, ὅσοις ξυνειστήκει (τὰ τείχη), 

ξυγκαϑελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους. ΟΔΡ. 91. Τειχίξεταί τε 
καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει (τὸ τεῖχος). Υ, 47. Τοῖς βοηϑοῦσι πόλις 
ἡ μεταπεμψαμένη διδότω σῖτον, ἐπὴν ἔλϑι, (ἡ βοήϑεια) ἐς τὴν 
πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηϑεῖν. ΝἼΙ,. 48. Πρὸς τῇ ἐπύλξει τὴν 
μὲν ἡμέραν πατὰ διαδοχὴν οἵ ᾿4ϑηναῖοι φυλάσσοντες, τὴν 

δὲ Ῥύχτα καὶ ξύμπαντες, πλὴν τῶν ἱππέων, οἵ μὲν ἐφ᾽ ὅπλοις 

ποιούμενοι (τὴν φυλακήν), οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους. 

δ) (ὐαδιι8. Αοοιιδαΐξένιια 6 ἀαέϊνο. 1, τ44. Τούτοις ἀπο- 

πρινάμενοι ἀποπέμψωμεν (αὐτούς). [ἰὰ ταγβυβ ὙΠ], 86. 1, 
0. Τῷ ᾿Ιππάρχῳ περιτυχόντες --- διακοσμοῦντι, ἀπέκτειναν 
(αὐτόν). ΟἿ 1Υ, 72. 8]. 

Β) Δαϊοοέϊνιιν, ν᾽ 6 58} ἤδγῦο τἰγιο δὲ5 οοφτίαπαῖο, 

ο) Ῥιοποῦγε ὥ 

ψΕὶ 101 ἔγθαιθηΐθι ΟὨηΐβδιιπιν ΟΠ], Δα ΠΊ ΡδυΪο 
ἃπΐο θ᾽ δἰ1ἶ8 βογῆῖο ἔμθυ]ξ, παϑοθϑϑαυῖο ἰδηθαδιη 51}- 

Ἰδσξατη Ὁγαιϊοη 8 αὐ θη αμ ραί(α8. 1, 15. ᾿ Ἐπειδὴ οἵ “Ελλη- 
νες μᾶλλον ἐπλωΐζοντο, τὰς ναῦς «τησάμενοι, τὸ λῃστικὸν ἀφή- 
φουν, δὶ ἀφήρουν ποι 46 Οτϑεθοὶβ Ἀπίνογϑῖβ, 86 ἐδ (ο- 

γι ΕΠ |5,. 46 4 α] 115 ἴπ δα δορά. βοῦιηο ἔξ, ἐπ 6} σθαι 

68, φαοά πο] δά θο οἴθηϑιοηὶ ἔα θ86ὲ Τὐνϑυϑίο, αἱ οἵ “Ελ- 
ληνες οἷϊοὶ 1 ον. 6.1, δι. ἤμη. δὲ δια 5 ἰσοἱ5. νὴ, 

ϑρν8 οἂρ. ΧΥ, 1, 5. Φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περί- 
ορϑρον (οὗ Πλατανὴῆςφ) ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπὶ αὐτοὺς (τοὺς 

Θηβαίους), ὅπως μὴ κατὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις οὖσι προςφέ- 

ρωνταῖ, καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται (οἵ Θηβαῖοι). 11, το. 

Οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ ---- ἐπιτίϑενται αὖϑις μετὰ τῶν Χαλ- 

κιδέων ἱππέων καὶ τῶν προςβοηϑησάντων τοῖς ᾿ΔΑϑηναίοις καὶ 

ἀναχωροῦσιν (οἱ ᾿Αϑηναῖοι) πρὸς τὰς δύο τάξεις, ἃς πατέλι- 
που παρὰ τοῖς σχευοφόροις. Ὁ] φυϊάομη 46 Πσο τιδὰὶ 40}}1- 
ἰὰρα τὲ Καὶ ἰδ θα Κουῖ8. εἰ Βυοάονιιβ, απογίμι ΠΟ πη χΘ 
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ἱπέευραποίίομθ ροβὲ ᾿“Ζϑηναίοις ροσὶϊα ἀναχωροῦσιν δ οὗ ἐπ 

τῆς Σπαρτώλου γΕ ΓΙ νοϊαϊῦ, 401 060 Αἰμεπίθηβες δα- 

νι ἐββοπὲ, πιοῦο ἄθῃο 588 Γθοθρ ϑδθηΐ. 86 ποο ἴῃ 56- 

σφαθμ θ5 ἀθιμ μη αἸοἰξαι,) ΠπΘα.6 ἈΠῸ πχοῦο οοριίανΐ ρο- 

ἰδ5ῖ, ἄμοϑ οΥἸη68 86 ᾿ππροαϊμπηδηίδ γϑἰοΐοϑ 6556 τῶν ἐκ τῆς 
Σπαρτώλου, «οἱ ψαϊπι Ἔχ ΠΡΡ6 Ομ β6888 Ἔβὐα ΡΠ οποπι ἔδοε-- 

γϑηΐ, 81 ᾿πηρθα  ἠθηΐα [ἢ ΟΕ. ῬΟΥΔΡῚ απι8ῖ ἴῃ ΓΘ 
ΞΘΥΨΑΓῚ πϊα 1556 0. 5. {1851} ξ]55θηϊ. ΑἸ18 οογία ΘΧΘΠ1- 

οἷα 411 ἀεδϑιθγαῖ, δάεδὶ ΠΠ, 16. 1η1|, ΠΙ, δα. Ἰηϊξ, ΙΝ, 

ἄγ. 1μ], τὰ 

4) 77εγθιιγιν 

ὃ φεοῦο 

ὌΝ . .». 

αὐ εοὐέπι 8δηπδ δασεγιχι βούγπα. 88) διὲπιηρϊτοϊέογ. 

οἷ, το. ΑΙΒΘμΐθη565 πδρϑηΐν Ἰροὶ ὄχειν ἡσυχίαν, μήτε τοὺς 

ἄλλους ἐᾷν, 80. ἔχειν ἤσ. ἴ, τ24. Τῶν μὲν ἄρχειν; τῶν δὲ δὲ 

ψοεῖσϑαν, 50. ἄρχειν.“ Β. Ε δεαααδηΐίθας Ὑ1Π, τό. Τά τε 
, ΄ ἢ νι κ »Ὕ ΄ “΄Ψ΄΄Λ» ἩΝ.. 

χίλια τάλαντα, ὧν διὰ παντὸς τοῦ πολέμου ἴχοντο μὴ αἀψα- 
αλλ 7, " 2 , , ὌΝ ω “34. ἡ ιι 

σϑαι, εὐθὺς ἔλυσαν τὸς ἐπικειμένας ξημίας τῷ εἰπόντι ἢ ἐπι- 

“ρηφίσαντι (30. κινεῖν. οἵ. 1, 24.), ὑπὸ τῆς παρούσης, ἐκπλή- 

ἕξως, καὶ ἐψηνίσαντα κινεῖν. ΝΠ, 66. Ἣν δὲ τοῦτο εὐπρε- 

πὲς πιρὸς τοὺς πλείους. ἐπεὶ ἕξειν γε τὴν πόλιν, οἵπερ κοὺ Αρδιν 

στάναιν ἔμελλον. ὉΠ1 ῃλα]ία παραημιαν Τηἰθυργοίεϑβ. 

0) Πα πὶ τρια σϑγίτεγε αἰδοορ8 [18 δοφίέαμαιν 

5ἱἐ, ΠῚ. 2. Τῶν λιμένων τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ 

ψεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσϑῆναν καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει 
ἀφικέσϑαι (ἀφικέσϑαι, 1. 6. καὶ ἀφικέσϑαι, ὅσα ἐκ τοῦ Π. ἔδεε 
ἄφικ.). Ὗ, τι. ᾿Εκήουξαν δὲ, εἴ τις βούλεται παρὰ σφῶν 

᾿᾿Ιϑηναίους ληΐζεσϑοαι (απο νοΥρθαμπι οἱ δά βούλεται οἱ δα 

ἐκήρυξαν το ξεγομ απ, αἰᾳαα 1ἰὰ 8αθρίιι8 ροϑὶ ὃ βουλόμενος. 
οἴ, ΤΥ͂, 68. 41.). Υ1Π,.27. “Ὅπου γὰρ ἔξεστιν ἐν ὑστέρῳ, σα- 

φῶς εἰδότας, πρὸς ὁπόσας τε ναῦς πολεμίας, καὶ ὅσαις πρὸς 

εὐτὰς ταῖς σφετέραις, ἔσται ἀγωνίσασθαι, οὐδέποτε τῷ αἰσχρῷ 

ὀνείδει εἴξας ἀλόγως διακινδυνεύσειν. Ὁ] ἀγωνίσασϑαι τιοῖ 

βοϊ τη δα ἔσται, 8ε4 εἰΐϑια δα ἔξεστιν ᾿Ῥενγυϊποῖ, (ϑιπηίθια 
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Ἰοαποπαϊ ἀϑαπὶ Ρ]αἰομὶ τοϑιϊλιυῖς ΟῚ 8. ϑγυιηροβ. ο. 9., 

εοὐἀδηπααθδ το οαπὶ Ἰοο 810 Ἔχρ !οιιθυῖπι ἰοοαπὶ Ρ᾿ιδο- 
4οη8 ο. 62. 8. Ρ. 114. εἀ. ϑίθρῃ. Οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφε- 
φόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, Ὁ Ὁ] φαοά Πεϊπάονῆ 8 δχ ὑπὸ 

ΤΠοοαογθίο σϑοθρὶὶ προςκεκρίσϑαι, 14 ᾿πἰοΡργειϑηιθηίιιηα 

6886 ἴαχα ἀἰχίβϑδε νἱἀδίαν Βϑοκία5. Οἵ, εἰΐαμι γγγιίθῃ!}». 

ἘΠ]]. ἰδίονν, Ρ. 564.) Μίημ8 ἴδτὶ ἀυ ὈΠ δἰΐομα οανεπὶ νυν. 
ΠῚ, 89. Οὐκ ἂν ἡγοῦνται, μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ παραπολὺ 

σιράξειν (1, 6. μὴ μέλλοντάς τι πράξειν ἄξιον τοῦ παραπολὺ πρέ- 

ἕξειν 8. πράττειν), ἀνϑίστασϑαι ἡμᾶς (Όϊ ξογία586 ἄξιόν τοῦ 

5ΟΥΌΙ ρ]δοεαὶ, ο]. ΠῚ, 106.). Αἰᾳιθ αὐὐϊοοέΐνα 8ὶ τ ε8ρ1-- 

οἰμλ5, ἴῃ νυν, ΥΠ], γι. Ὃ τε φύβος ἦν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος 

οὐδενὶ ἐοικὼς, καὶ διὰ τὸ ἀνώμαλον καὶ τὴν ἐποψίαν τῆς ναοῦ. 

μαχίας ἐκ τῆς γῆς ἠναγκάζοντο ἔχειν, εα' Ἰηϊογρτείαιίο, 4πὰ6 

ἀνώμαλον εἰ Δα τὸ οἱ δἀ ἐποψίαν τοΐεγ!, Ῥοβίμαρθηάα νἱ- 
ἀδίων Αἰϊουὶ, 486 τό Ρὑτο τοῦτο αἰοΐμη 6886 δἰδίμϊ, (οὐ-- 
ἔγα ρουβρίοιαυιβ Ἰοου8 Ὗ, 22. Αὐτῶν τοὺς μ᾽ δεξαμένους τὰς 

ὅπονδὰς ἐκέλευον οἱ “ακεδαιμόνιοι ποιεῖσϑαι. Ὁ 

(0) 7έα τι τηιυἐθέμ δἐγιοέμγα φογίογιίτσ, ἱπαῖα ρογαε):-- 

ἐΐώτη, 1, 56. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ τοῖς τε ξύμπασι καὶ 

καϑ᾽ ἕκαστον (οἴ. οαρ. Χ. 50} Ὀαΐνο) τῷδ᾽ ὧν μὴ προέσθαι 
ἡμᾶς μάϑοιτε" τρία μὲν ὄντὰ λόγου ἄξια τοῖς “Ελλησι ναυτικὼ, 

τὸ παρ᾽ ὑμῖν, καὶ τὸ ἡμέτερον, καὶ τὸ Κορινϑίων. τούτων ὃ᾽ 

εἰ περιόψεσϑε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν, καὶ Κορίνϑιοι ἡμῶς 
προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ Πελοποννησίοις ὅμα 

ναυμαχήσετε. ἴη 4ῃθι8 ραγιοϊρίαπι ὄντα γεῦροὸ βπῖίο ἀς- 
δἀταϊαμαι αξ Ἐχρ]οαγομΐ, Ῥοτνίμβ, ΟΠ 5 δὲ Βεπεάϊοίιι 
οοτηπηαίο ροβὶ Κορινϑίων Ροϑίϊο νεῦρᾶ τρία ὄντα ναυτικά ῥγὸ 

ἀοοαΒδ ιν 18 ΑΡ80] 118 Πα ΘΡῚ νοϊμθυτιπΐ, οπὶ σαι οι οἱ 1ρ86 

518 ἸΙοαιομαϊ οὐδίδὶ, οἱ ρανίϊου]α δέ ροβὲ τούτων. Ἠδροίθ 
Ἰριυῦ ἂν μάϑοιτε 8, μάϑετε, 8ε4, π ὈϑχιοΙρίΠ 

ομοίθξ, ποῇ αἰβοθηαῖ, νϑγαπὶ ΟΟΡΠΟϑΟΘΠαὶ 8, γϑριίδη- 

αἱ ποίϊοῃα (οἴ. Μία. σὺ. ασ. ρ. γόϑ, 1 οἰΐδτα δἰϊπ ἃ 
οναμι, ἴῃ 40 μᾶθο δἰβαϊβοαιῖο μοϑῖς" (Ρ]αϊ. ΑΡο]. 52. 
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᾿Αντιπαραβάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάϑη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγώ- 
μαι οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη" καὶ δὴ καὶ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετά. 

ΓΝ καὶ οκθν ὥςπερ τοὺς ἐνταῦϑα, διάγεω" τίς αὐτῶν 

σοφός ἐστι, καὶ τίς οἴεταν μὲν, ἔστι δ᾽ οὔ, 580. οὐκ ἂν ἀη- 

δὲς οἴη.) Ἵ 
4) 1ὰ τοὶ γγεμμάέα ἱπϑογέα οἱ. Τ, το. “Δοκεδαιμονίων 

εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειῳφϑείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατα- 

" ν ; 

σκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προ- 

ελϑόντος πολλοῦ χούνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ πλέος αὐτῶν εἶναι" 

καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο [μοίρας] νέμονται, 

ἀρ δὲ ξυμπάσης ἡγοῦνται, καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν" 

ὅμως δὲ, οὔτε ξυνοικισϑείσης ἱπύλυσεν οὔτε ἱεροῖς καὶ πκατα- 

σχευοῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ Ῥώμας δὲ τῷ παλαιοῦ τῆς 

“Ελλάδος ἰδ οο: ὑλωμνμν φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα. ᾿άϑη- 

γαίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑοντῶν, διπλασίαν ἂν τὴν Ἀοὐνυμὶν 

εἰχάζεσϑαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως, ἡ ἔστιν. ΒΕι6-- 

αἸοΐα5 : .,|116 ἱπβηϊἶντι8 (εἰκάζεσϑαι) ἢ. 1. ποη ΡῈπ6 ΠπΏρ6- 

γαϊϊνι Ιοοο νἀ εθίξαν ΘΟ] οςδί8. 6586. Απἰθοδβδογαὶ ορίδ-- 

ἀνα ἴῃ νεΡθὶ5 εἰ --- ἐρημωϑείη, λειφϑείη δέ, Ἐονὶς 

Ἰρίταν δἰίαπι ποδῖσο ΙοοῸ Ἔχοία ορίαἰέντιϑ εἴη. αἱ ἴαῖι [6-- 

σαΐιν τὴν δύναμιν εἴη εἰκάξεσϑαι, ΟΜ ΕΥ6 ροδ515." Ουϊ- 

Ρὺ5 νϑυ}}]8 88 πᾶποὸ Ρουοά πὶ Ῥτογϑὺϑ πο 1π|6}} 6 χ]586, οἷ-- 
σηϊποαν!ῖ. Οὐοα Θῃ1πὶ [ἢ ΒΌΡΘΡΙΟΥΙ Π]ΘΙΊΒΓῸ εϑὲ, δὲ ἐρήμω- 

ϑείη, λειῳϑείη δέ, ἴηι ΔΙίογο θη] }Ὸ (65 ηδίμ ν 6.15 τῶν 

᾿Αϑηναίων τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑόντων, 1. 6. εἰ οἵ ᾿Δ4ϑηναῖοι ---- 
πόϑοιεν, απ48 ποη δδὶ ααοα ορίαἰϊνατη ἀθ5: 46 Γ65, ταὰ]ῖο 
ταϊπὰ5 ἴῃ δροᾶοβὶ δ 4485. Ἐἰκάξεσϑαν ΘὨΪπι., 4πδῖα ᾿πῆπ||1- 
ναμὶ αἱ ΡΓῸ ἱπιρθγϑίϊνο πἀϑανραίαπι Ραίανεὶ πῸ8 Πα] 6:1 

ποβοημ8. Ροπαεὶ εχ οἶμαι εἰ ο010 ροϑί ὑποδεεστέρα ροβὶϊο 
αἴας νευθ]8 καίτοι --- ὑποδεεστέρα ἴπ ῬΔΥ ΘΠ ϑὶ ϑοδεριὶς 

ῬΥΪΠΊΡΪ8 6 Ῥδγοαιὶ ϑϑῃἰθηίαθ πὲ 6 δαηΐ: “ακεδαιμονίων εἰ ἡ 

πόλις ἐφημωϑείη, λειφϑείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ 

ἐδάφη, πολλὴν οἶμαι ἀπιστίαν --- εἶναι" ᾿Αϑηναίων δὲ τὸ 

αὐτὸ τοῦτο παϑ ν, διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάξεσϑαι. 

ΑἸ 5 Ἰοοις πὸ χοίοβθπάιι Ἱεριιαν 1, 55. Τῶνδε οὐχ ὅπως 
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χωλυταὶ ἐχϑρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προςλαβεῖν περιόψεσϑε, ἣν οὐ δί- 
χαιον, ἀλλ᾽ ἢ κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισϑοφό- 

ϑους, ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν, καϑ᾿ ὅδ τι ἂν πεισϑῆτε, ὠφέλειαν, 

μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πϑοφανοῦς δεξαμένους βοηϑεῖν. πολλὰ δὲ, 
ὥςπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ 

μέγιστον, ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιον ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ σαφεστάτη 

πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, ἀλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας. 
βλάψαι" καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδὸ- 

μένης, οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις. ἀλλὰ μάλιστα μὲν, εἰ δύνασϑε, 
μηδένα ἄλλον ἐᾷν κεκτῆσϑαι νοῦς" εἰ δὲ μὴ, ὅςτις ἐχυρώτατος, 

Τοῦτον φίλον ἔχειν. ὯΙ νεγῦῦᾶ πολλὰ δὲ ---- ἀλλοτρίωσις τιοῃ 
Ῥοβδαηὶ ρϑγ θη 656 08 ποί8 ΠΟ] μα], τὐ [αοίμ δϑὺ ἴῃ 1,1- 

“ΝῊ εἀϊίομθ,, τϑραρπδᾶηίθ ραν ϊοιϊα ἀλλὰ δηϊδ μάλιστα, 
488 ορμροβίϊα εδὲ πϑρδίϊοηὶ ἴῃ οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις. 
Νεᾷιθ ᾿μῆμηηἶνοβ ἐᾷν εἰ ἔχειν ῬΙῸ ἱπηρθια ιν 18. τπδπνραΐοϑ 

6586 “Ἰχουῖμι, 41] ΠΙΤῺ5 ΑΡταρία ᾿Ξ ὡνγὸν 8ε6| δίκαιον 

Του 1615 πιδπίϊ ἀϊαι1π8 οὐν δυβαϊ ἢ 6858 δι διίνου, ΟἿ 

1... 24. ὉὈ1 χρῆσϑαι ρΡεπαεὶ οχ γοιιοίο νορθο ἔδοξεν, εἱ 

Ῥιαὶ. ϑγτρ. 5. Οὐ δεινὸν --- ἠμέληται τοσοῦτος ϑεός, ἀ6 αυϊ- 
Ῥθμ5 γψευθὶβ νὰ. ὙΠ ἢ, 

β) ἀἴρεγϑο 88) βΌπεγθ. 11, ι1. Τὴν τῶν πέλας δηοῦν 
ὡ ἥν ι θὰ ἃ δὲ Ὁ ὦ ὙΔ 

μᾶλλον ἡ τὴν ἑαυτῶν ὁρᾶν, 80. δηουμένην. ΑἸΙααδηΐο ατΥ 5 
ΥΙ, γ9. “Ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων, καὶ μὴ αὐτοὶ τοὺς πέλας ἀδικῶσι. 

φιάάε αὖ αἰϊ8, πηι ἐρβὲ αἰϊοβ ἰαθαίαπέ, Οὐ]ὰ ε8ὲ αὖ 
᾿αἰἰῥδ ἢ ΒΌΡρρΙε ἀδικῶνται, ἰαφθιἰαγέμ", 6χ δοῖϊνο ἀδικῶσι. 

ἘΡ) πιοαῖο. Π|, 65, 4ῆλον ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν “Ελ- 
λήνων ἕνεκα -- οὐ μηδίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ᾿Αϑηναῖοι (ἐμήδι- 

᾿ ΠΥ ΕΥ 

σαν). Βλῦεα. (ΕΚ ΥἹ, 18. Υ, ὃ. Τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχον- 
τες, ἔπειτ᾽ οὐ δυνάμενοι ἄνευ τῶν ᾿Αργείων (ἀντέχειν ἔτι). Ὧπ- 
Ὑ]Ὰ5 ἵ, 1άι, “ὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε, ἢ ὑπακούειν πρίν τι βλα- 

-"» Ἧ 4 ᾿ “ ΄ ᾿: ᾿ , 

βῆναι, ἢ, εἰ πολεμήσομεν, “-- καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ 
ς ' , ἐδ ΑἿΣ, ἡ . ΓΝ ΄ οἷς [ ᾽ 
ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες, μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτή- 

μεϑα, 81 ἴθ1 ρανιοὶρία ποθ Ῥῦὸ ἱπῆηιν]8 μόδα ϑιηϊ, 
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αἰ νο]α ΘΟ ΠἜΡρθι8, 586 εχ πολεμήσομεν. Βα ρΡρΙ ΘΠ απ 

πολεμεῖν. ὝΠΠ, 87. ᾿Επεὶ, εἴ γε ἐβουλήϑη διαπολεμῆσαι, ἐπι- 

φὰνὲς δήπου, οὐκ ἐνδοιαστῶς (διεπολέμησεν ἄν). Υ, γο. «Αἱ 

δέ ποι στρατιᾶς δέῃ κοινᾶς, βουλεύεσθαι “Ἰαπεδαιμονίως καὶ 

᾿Δργείως, ὅπα κα δικαιότατα κρίνανταρ, (1. 6. κρίναντας, ὅπα 

κα δικ. κρίνωντι, τι181 οἱ] ΠΟ ἸΡ811} ἀρίνωντι, ΚΕΒΟΜΗΙΒΕ ΡΙα-- 
οοἰ). Ὗ, 18. Εἰ δέ τε ἀμνημονοῦσιν ὁποτεροιοῦν, καὶ εἰ τοῦ 

σπτέρι όγοις δικαίοις χρῶνται), λύγοις διβμέηια χρωμένοις, εὔορ- 

πον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτῃ μεταϑεῖναι, ὅπῃ ἂν δοκῇ ἀμφοτέροις. 

00) ἐΕΠΈΡΟΤΘ. 1ΠΠ, 56. Ἑἰ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκοῦσιν 
εἶναι, πολὺ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι" Ἕλληνες τότε (ὠφέλιμοι ἦμεν). 

1, 86. “Ημεῖς ὅμοιον καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμέν. Τὰ ἰάπιθῃ 6 
411}. ΟἿ, ϑομαθέ. δα ϑόρῇ. 1. ρ. 242. Π. ρ. 80:1. 4.. Ἣν 

γ) Ἐκ νοτγῦο αἰτμὰ οοϑπαΐαο οἐ Η  εαοδὲς νογύτωσις 
Ι, τά2. Τὸ ναυτικὸν --- οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ παρέρ- 

γου μελετᾶσθϑαν, ἀλλὰ μᾶλλον Κν ἐκείνῳ (δεῖ) πάρεργον ἄλλο 

γίγνεσϑαι. 11, 15. ᾿Αφίησιν αὐτὰ δημόσια εἶναι, καὶ μηδέμίαν 

οἱ ὑποψίαν κατὰ ταῦτα (βούλεται 5. πελεύει) γίγνεσθαι. - [ἰὰ εχ 
οοπηροβῖῖο 5πηρΊ6χ ΤΙΝ, σθ, “Ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ 
Ζήλιον οἵ Βοιωτοὶ ἀϑρύοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν ἕκαστοι 

(βοηϑήσωσιν). Ἐπ γεῖθὸ τηοάππι δοίζοῃ 8. ν6] δνυθηίιιβ 81-- 

σοπϊοδηίθ ρΌΠΘΡΆ]6 νΘυΡαμ γίγνεσθαι, παϑεῖν γ. ἃ, Ὑ]Α, 
οἂρ. ΧΙ. νεγϑὰ5 ΠΏ ΘΠ]. 

ὃ) Ζογδιη Ραΐάδ τοτποΐμτι αἰΐο τποῦο γοροίοπαμγη. 

ΥΠΙ|Ι, 56. Ἤιτει γὰρ τοσαῦτα ὑπερβάλλων δ᾽ Δλκιβιάδης, λέγων 

αὐτὸς ὑπὲρ παρόντος τοῦ Τισσαφέρνους, ὥςτε τῶν ᾿Αϑηναίων, 

καίπερ ἐπιπολὺ, ὃ τι αἰτοίη, ξυγχωρούντων, ὅμως αἴτιον γενέ- 
σϑαι. ᾿Ιωνίαν τε γὰρ πᾶσαν ἠξίουν (ν]4. δῃρτα οαρ. Υ11.) δί- 

δοσϑαι, καὶ αὖϑις νήσους τε τὰς ἐπικειμένας καὶ ἄλλα οἷς οὐκ 

ἐπαν που μεν τῶν ᾿Αϑηναίων, τέλος ἐν τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνύδῳ --- 

γαῦς ἢξ ξίου ἐᾶν ον α ποιεῖσϑαν καὶ ἘΠΕΘῚ τ, εἰο. ᾿Ενταῦϑα 

δὴ οὐκέτι, [η] » ἀλλ᾽ ἄπορα νομίσαντες οἵ ̓ Αϑηναῖοι --- ἀπελϑόν- 

τὲς χομίζονται ἐς τὴν Σάμον. ἴὍ01 δᾶ οὐκέτε ἀ665ὲ ξυγχωρή- 

σαντες 
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σαντες νεἰ ξυνεχώρουν. ΝΙδὶ ἴογθ 418 6Σ Ορροβιίο ἄπορα 

ψομίσαντες τεραίογε τηϑντ]ὶ ἀνασχετὸν ποιησάμενος ὙΕ] 5[111}6 

Δἰϊααϊα. 

6) «άνογύτιγι. 

Μᾶλλον 6 οομραγδίϊνο 4110 σϑρεϊθηάιιη Ροϑβὶ ὅσῳ. 

ὍμκΚ. «α ΥἹ, 89. 

6) ηαθροϑίξίο 
'εα ῥγαεροϑίξίοπε. Να τβρείδπηιϑ 4π86 ςαρ. ΧΙΥ͂, 4) 

ἀϊοιᾶ βαπΐ, νἱάε 1, 55.. Ἐχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς 

γήσου καὶ (πρὸς) τοὺς ἑαυτῶν φύλακας. Μαχίπηδ τποιηοτγὰ- 
ἨΠ|5 Ἰοοῦϑ ΥΙ, 68. Οὐκ ἐν πατρίδι, ἐξ ἧς πρατεῖν δεῖ, ἢ μὴ 

δαᾳδίως ἀποχωρεῖν. »»ΙΝοη ἐμ ραΐγία, 1. 6. ἴπ ἰδσγα ποὴ ρᾶ-- 

αὐἷα, ἐν οὐ πατρίδι, ἴπ 8]16πἃ, (80. ΕΥῚ σου ἔϑημ θη) δα ρα 

νίποογο οροτγέεέ ατξ ποι ἔαοίίο αὐίγε. Ῥυδεροβίιο ἐκ ποῃ 
οοπνθηϊξ οαπὶ κρατεῖν, 56 οαπὶ ἀποχωρεῖν. ΑΔ Ποο χοίτα- 

μοπάμτα ἔκ, αἰ ΣΧ θ0 8.188 ἐν ἡ δα κρατεῖν.“ ΒΑΌΕΚ. 

4) Ἐπιιποϊαξίογιδδ ἀυΟα].6 οπιΐεϑαθ, αυδταπι 1ῃηάϊοθ8 βὰπὲ 

Ῥατιϊοῦ]αθ αδεάδπα, ἢ 

Νοία τεβ ἴπ γάρ, ([απὶῦ, Βοϑ. Ῥ. 809.) ουΐπ8 ἰάδο ἀπάτα 
ἰαπϊατη ΘΧΘΠΊΡ] Ια ΡΤΟΐευι τη, ἴῃ 41π|ὸ 168 ἃ ΠΟΠΏ1]]18 

ἐπίογρυθῖθαβ ποπ ραυβρθοία δϑὲ. 99,1, 120. Χρὴ γὰρ τοὺς ἡγε- 
μόνας --- τὰ κοινὰ προσχοπεῖν᾽ ορογέεέ ἐμΐηε ργϊποίρεβ ργαθ 

οεέογῖβ ομΓατπ, Τεῖρ. φΈΓΕΤΕ; ΘΧ ᾿Δ0 ταϊϊομε βρρ]θΐ8, 
ᾳυοᾶ ἔδοϊαί, αἰ μοο οὕ Βα ρΡοσϊου θα οοΠαγθϑοαί. Ργδε-- 
οϑϑϑιὶ: Τιϑοθἀβϑιηοηΐοβ ΠΟ 18πιὶ ΘΌΪρΑΥΘ ΡΟβ51Π|119, α1881 
«αἱ θ6]]ατα ποῖ ἀδοσανθυιηΐ, δ 1 500108 6119 σα 188 ΠΟ Θ0η-Φ 

γορανιηῖ : βοΐ ἀερεραΐ: ..Εὲ λοο τεοΐθ, 8. βας τὰ οὔ- 

οἷο 820 ξεποίϊΐ ϑδιιχιῖ : ΠΟΟ. 6 Β ὈἸθοΐα οδιιϑα ἜΡαΪ ροίΐοϑὲ ἃς 

ἀεθεὶ,ς ΒΑῦΕΒ. α]65 δἰΐδια 11 βιαηΐ ]οοῖ, 1π 4υ1θι15 γάρ 

Ῥὲν αἰϊοσιι 50] θηὶ θχρ]ὶοασθ. αὐ 1, χ1. 60. ΙΝ, 126, 4]. 

Μίπιι5 ποῖα 5ϊ11}18 818 ραυ το] ὅμως, 48 Π| ἴτὰ 88 606 

ἴῃ ὁμοίως εἰ ὁμῶς πιαϊαϊατὶ ὀγδμξ νἱγῚ ἀοοί!. ΠΠ1, 28, Οἱ δὲ 

πράξαντες πρὸς τοὺς “απεδαιμονίους μάλιστα τῶν Μιτυληναίων, 

Τλπογά. 1. Τ 
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περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐςῆλϑεν, οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τοὺς βωμοὺς ὅμως καϑέζουσιν, τι] ΒεποΙ 8. τοὶ Βα απ" 

ἴυθεῖς εἰδὶ 465 ἀαία θγαὶ ἃν Αἰμεμίθμηβίθιι8 ἱποο]απη δ 15, 
ἀόπεο Ἰεραὶ γθαϊβϑθηῖ. ΟἿ, ΠῚ, ὃο. Καί τινας αὐτῶν ἔπει- 
σαν ἐς τὰς ναῦς ἐςβῆναιν" ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα ,; οτιπὶ 
να] σ, ̓πίθυρτ, ΤΥ, ο6. Τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε ἐκ τοῦ ᾿Ωρωποῦ καὶ 
οἵ ἐκ τοῦ Ζηλίου, φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες, (εἶχον γὰρ. αὐτὸ 
ὅμως ἔτι,) ἀπεκομίσϑησαν κατὰ ϑάλασσαν ἐπ᾽ οἴκου, οὑππ 

Ῥουΐ ποῖα, Ααά. ΥἹ1, .. ὙΠΙ, 97. Τίαφαδ δἰ ΠῚ, 49. 
“Ρηϑεισῶν τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλή- 

λας, οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἦλϑον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης, καὶ 

ἐγένοντο ἐν τιῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλα" ἐκράτησε δὲ ἡ Διοδότου 
1181] τη αἰδη ἀγα, 86 ομῖ888 δϑὲ βθηϊθηϊδ: μων Ὁ 

οΥΟῚ ργῖὰβ ἀδὲϊ ἰᾶται ἀπά ροθαϊπογαὶ," ἃ 46 γΘ ΠΟῚ 
ἀΟΡΙ4011, 411 πος σαραΐ οαπι οαρ. 56. ἀγο  8θπι6 οομδ6- 
ΡΕΓῈ ΔΙ ΠΙ8ἀνϑυ ουῖς, οἱ 486 101 δουιρία βαπὲ, ρεγρεπαε- 
τι. εηῖαπθ πὰο ρον ποδὶ 6111}ρ515 δηΐθ εἰ δὲ μή οἰατη ἃ Ὁ 

41}18 δου ρ ουΊΡι8 ἰΐα δ πη1588... αἱ ἴῃ ον μια] εἶ μὲν --- εἰ δὲ 
μή (681 ῬΥΙΟΡΙ8. π ΘΠ] ὈΡῚ δροάοϑῖ5, καλῶς ἔχειν ψεῖ 5ϊ1π|}}6 

Α ἢ γιάς ΠΙ, 5. οἱ 4101. Δαα. ασοσ, Οον. ρΡ. ἅτ. 8546. 

ΤΔ}, Βοβ- Ρ. 8οϑ. 544. εἰ δα ΧΘΏΟΡΗ. αΥτγορ. ΤΥ, 5, τὸ. 

ὅ) ΑΡταρείον 86 710, 

Τη Ῥεγι 5 Ιοπσιου 5 ΤΟΥ Ι465 ποῖ ΣᾺ τη δ 1η5 
Ὀγὶβ ἴῃ 56 ΠΏΡ]1Ο115 δίαᾳπιθ ᾿Ππεχῖ8, αὐ ἰδοογαῖθβθ, 4] 14εὸ 
ΘΓ 6 ΡΘΡΙΟΟΙ Γπνθηΐου ραίδέαι., 866 (5501 118 οἱ οοδοοῦ- 
ναἰδ (τῇ διῃρημένῃ λέξει, σεσωρευμένοις καὶ ἐπεῤῥιμμένοις. κώ- 

λοις, νἱά. ὕγϑαζθυ. Αὐϑ Ηϊϑδίογ. Ρ. 188. 5344.). Τίϑαιια ρῥυὶΞ- 
τη Δ. τη Υ ΘΓ θα τη [ΓΘ ΘΠ ἐ1551π16 ΠῸΠ 86] ἤθη 5646 Γ61]-- 
οἷἐ, 566 1ῃ πηϑάϊο 1Π56γ1}. 1, 2. Οὔτε μεγέϑει πόλεων ἴσχυον, 

οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. 15. ἤἸωνας μὲν ̓ 4ϑηναῖοι καὶ νησιω- 
τῶν τοὺς πολλοὺς ὥπκισαν, ᾿Ιταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον 

Πελοποννήσιοι, τῆς τε ἄλλης ᾿Ελλάδος ἔστιν ἃ χωρία. ΟἿ. 
ΘΔΡ. 21. ἴπ1ἰ, 25. 26. Νοππππηπαπι δἰΐαηι δἀπιοάπι ὈνῈ- 

ψε5 Παρδὶ δῃηπποίδίίοιοσ, Ὑι46 πιο 1, τος, Οἵ δὲ ἦλϑον 
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Κίμωνος στρατηγοῦντος, πλήϑει. οὐκ ὀλίγῳ. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς 
ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι. τῆς δὲ πο- 

λιορκίας μακρᾶς καϑεστηκυίας, τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο. βίᾳ γὰρ 

ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐν ταύτης τῆς στρατείας πρῶ- 

τον “Δακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αϑηναίοις φανερὰ ἐγένετο. Οὐδο 

Ῥτενία ἱποῖϑα [ἰΡ γα}, αὐ 5ο]οπὶ δα ἐδ}1ὰ ὈΥΟΠΙ 6556 (ν]α. 

Βογπθιη. (6 σϑμλη8 ΧΘΠΟΡΗ. Οὐυτορ. ἔδθοβη8. ἢ. 95. 834.) ἴῃ 

Ρευϊοάμπια τεαΐρουα ἔγαβίσα οοηδὶὶ βαηὶ 1, 26, (Κερκυραῖοι) 

πλεύσαντες εὐϑὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ, 
τούς τε φεύγοντας ἐκέλευον καί ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς, 

τούς τε φρουροὺς, οὗς οἱ Κορίνϑιοι ἔπεμψαν, καὶ τοὺς οἰκή- 

τορας ἀποπέμπειν. οἱ δὲ ᾿Επιδάμνιον οὐδὲν. αὐτῶν. ὑπήκουσαν. 

ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ᾿ αὐτοὺς οἱ «Κερκυραῖοι ναυσὶ τεσσαράκοντα. 

Ῥγο Ῥγοποιηῖπὶθι8 εἰαΐθηϊ τὶ αίϊν18 οὐ ἰδ} 1118 ραν 1018, 
486 Τα ΟΠ ι ΜΘ ΧΙ 81 51}}18 ἴῃ ἰοοἱ8 Ἕνα ᾿πάϊοδηι, ἘΠα- 

ΟΥ̓168 αὐαεραῦ 688, 486 ΠΟΏΏ18] ΘΟΡΌΪΔΙ ναι Παρεμΐ, 
Ἰίδαὰς δέ, καί, τέ [01 ᾿πῆονὲ, Ὁ] δἰϊαὰ ΡΟ που ηϊ τεϊανο 
αρίυ8 Ἰοου5 ογαὶ. ΠῚ, δὅ, Οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ 

μεγάλῃ, καλεῖται δὲ “ιπάρα. ΤΥ, δ5. Τὰ δὲ Κύϑηρα νῆσός 

ἐστιν, ἐπίκειται δὲ τῇ “Δακωνικῇ. Π|,. 82, ἢμ. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, 

αἰτησάμενον μακρότερα εἰπεῖν, καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν 

᾿Αστύμαχον ---- καὶ Δάκωνα --τ καὶ ἐπελϑόντες ἔλεγον τοι- 

άδε. (ὈΠ], πὶ ροϑίγθμημα δα οἵ δέ, ποῖ δὰ οὐαίογθβ ρῃτὸ- 
χίπηα ποίηϊηδίοϑβ γείεστοὶ οασα Ῥογίο, ρ] ομδϑηηὶ ρίαπα ἀδ- 

ταῃδηα]!, οὗ δ᾽ ἔλεγον καὶ ἔλεγον, τειπι ἔλοονδὶ ΤΗπουα! 4θηι. 
ἵν, 21. (καὶ ἔπεισεν: εἰο.):. Α4Δ46 ἸΙοο 11, 4. ξαρτα δαρ. 

ΧΥΙ. ἤπ. σομηπηθπιογαίμπι εἰ ΠΚ, δὰ ὙΠ], γ3, Ἐσήσπα 
τη οείο ΘΧΡ σα πὶ. δίσαθὶ δέ ἀἸοιἔυν, 1 δοσαγαίϊου. 86:.- 

0 γάρ γϑαυϊνῖ. ὙΠ, 1, 77. (Ἐκείνως δέ εἰς... Ὁ] 9. 
3010]. 86, (Οἱ δ᾽ οὐκέτι εἰς.) ὙΠΙ, 69. (ἾΗσαν δ᾽ ᾿Α4ϑη- 
ναῖον εἴρ.) ΟἿ. ἤδνμι. δά 1]. Ρρ. 8άγ. Αἰᾳχθ (411 δθῆϑιι δέ 
εἰΐδι ρτὸ Ῥανίϊοα!α,, 4118}18 δϑὲ οὖν, ροδβίζιιμι ἱπάϊοανὶ ρο- 

ἰεβῖ. Ὑ1. Βαπον, Ῥ.1]0]. Ρ. 155. 884. 1 καί οἱ Ρηλῤμίμεις 
τε, ὍΒΙ Α]18 δέ, οὗτος "δέ (καὶ πλεύσας εἰο, ΠΙ “5.}; ἢ το δέ, 

γάρ βογὶρεἰ88εῖ, Ὑ14.1,..15. (ἐπειδή τε εἴς.) 1, 30, (Κορφίνϑιοι 

ΤΣ ἃ 
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ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ ᾿“λτίῳ. --- ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ 
οἵ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ “ευκίμμῃ. --α ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλ- 

λήλοις.) ΠΙ, 11. (τό τε ναυτικόν αἴο.», χιόῖγε Θέΐαπι, ρῥγαε- 

ἐόγοα ψ6ΓῸ0.) 

4) Νοιϊϊοποπι αὐρα τ Ῥτονῖῖαϑ εἰ ἀδιβῖῖαβ, (0 ἢ. 

Ῥάαυθτ. ῬΉ110]. Ρ. 199. 344. εξ ῥ. 295. 54.) 

Ὡς ρυδθροβοηαπι δὲ δανοιθίοντιπι αποάδηι 81 6 Χ 
αἰϊτϑοϊίοηθ δχρ]οαπίίο ἴδ δαρτα αἀϊοξαπι οαρ. ΧΙΥ. ἃ) 
1ἴοτα 46. δι ϑίδη ν]5 1014. 4) 60). Ηἷο σου βιθυϑηια8. ΡὈ.Ί-- 

χπὰπι Ῥγδδροϑι 0 η 68. ρου δἀαἰϊαπιθηΐαμι αποσάδπι δάνετ- 
ΡΠ νίπι δοορίθπίθϑ. 1, γϑ. ᾽Εν ἀδήλῳ κινδυνεύεταν, ἐπ οὗ- 

ϑοίγο ἑθπέαξωγ,, ἴ. 6. ἴδ. αἰ ΟΡΒΟΏΓΒ 8. Ἰποθγίι8 51} ρ6υ1- 
οὐ]; οχιία5. ΠΠ, 64. “2 ἡ φύσις ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀλη- 

ϑές, ἐπ νοῦν ργοδαΐα διώπέ, 1. 6. 116 σοτηροτία δαηΐ, αἴ 

νοῦ νοϊαηϊα 8 ν ϑϑίσαθ ταῖϊο ἀρραγογεῖ. ὙἹ, 84. ᾽Ζγγελοί- 

μεϑα ἐπὶ τὸ πλεῖον, ἐπι ἡλαῖιι5 γιυγιο  Ἰηα, 1. 6. ᾿ἴδι πΌΠΟ]6- 
ἴὰν ἀθ ποῦ]8, αὐ πηδῖοτεβ ποϑίγϑθ οορίδθ ἀἸοδηῖϊαῦ δὲ Ρὰ- 
ἰθηΐαν, ““ [τὰ ροπαμπίων οἰἴϊδαι δανεερῖα ἴρ88. 91. 140. 

᾿Ενδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς 

χωρῆσαι, ΒεΓΙ ροϊεδί,, τεῦ οαϑδὼδ ζογ με ΤΟ. Ἰπυΐγτέ8. ὦ 172 -- 
Ρενῖέε ἐνεμπίαμέ, 1. 6. ἴα ἂν ΒΕ] θθ ΘΟΡΌΠΙ ΡΟ 

βἰηϊ. δα πο φργδενίαθαμπί, αὖ ΟΟΠ511118 ΘΟΥπὶ αν ϑηΐτιβ 
μαυά τεϑρομαοαὶ. Π|, δά, Φέρειν χρὴ τὰ δαιμόνια ἀναγκαίως, 
οροτγέθέ {6ΓΓ6 οἄδιέ8 ἡμπηη8808. αἰϊριγιϊέπιδ τι 66 88ατῖο, 

ἅ. 6. νεϊαὶ πϑοϑββατῖα π60 ἐνιΐδηπδ.Κ. ΠΙ, άο. Παρὰ τὸ εἰ- 
κὡς καὶ τούςδε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι. 010]. τοῦ συμφέ- 
ρουντος ἕνεκα. 1, 4:. Τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως (Τ1έα 

μὲ ἑαπι [ε5 15 πιμίΐα παδεαΐι) ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνενικη- 
κότα. ΟΓ. ΝΊ, 58. ῬῬγαερπαπδ, αὶ νοοδίαν,, ϑ8εγιδιέδ, 1, 

7). Μέχρι τοῦδε ὡρίσϑω ὑμῶν ἡ βραδυτής, Πιασέογτί8. Ῥτο-- 
σήεθϑὰ ἥποτη ἴαπν παδεαΐ νοϑίγω ἐαγαϊέαβ. ϑιναι ον Υ, 

1. 41 ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχοι Πυϑίων. ὟΠΙ, 48. 

Καὶ ἐκινήϑη πρύτερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐν- 

τεῦϑεν ὕστερον (ἐνεχϑὲν κἀνταῦϑα ἐκινήθη). Π, 1. ᾿Επεμί- 
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γνυντο παρ᾽ ἀλλήλους (φοιτῶντες, οἷ. πη, ρταεοεά. ΠΠ}0 01). 11. 
4, Στυρακίῳ ἀκοντίου χρησάμενος (καὶ αὐτὸ ἐμβαλὼν) ἐς τὸν 
μόχλον. Π|, δ:ι. ᾿Επεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων 

τελευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον (ποιούμενοι). 11, 83, Οἱ 

χαταφρονοῦντες (ἢ. 6. διὰ καταφρόνησιν πεπουϑότες, αἱ Ὀ6Π6 

τηοπεῖ Ηδεῖ]π.) κἂν προαισϑέσϑαι καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν 

λαμβάνειν, ἃ γνώμῃ ἔξεστιν. Τί, αι. (Η Ἑλλὰς) προςέχει τὴν 
γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα (δι᾽ εὔνοιαν ἐλπίζουσα καὶ ἐπυϑυμοῦσα) 

πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. Ὗ, άο. Πρότερον οὐ δεχύμενοι τὰς 
“Ἰακεδαιμονίων σπονδὰς, ἀλλ᾽ ἐν φρονήματι ὄντες (καὶ ἐλπίξον- 

τες) τῆς Πελοποννήσου ἡγήσεσϑαι. Τ1|, τθ. “Ὑπόνομον ἐκ τῆς 
πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεηεμηράμενοι (861)0], διὰ τεκμηρίου τι- 

ψὸς ἐρχόμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα). Ὗ, 45. ᾽Επ᾽ οἴκου διεχρίϑησαν 

(ϑ6Πο]. ἐπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴκου διαπριϑεῖσαι). ὟΙ, 17. Ταῦτα ἡ 

ἐμὴ νεύτης --ο λόγοις πρέπουσιν ὡμίλησε ( ὁμιλήσασα ἔπραξε). 
ΥἹΙ, 11. Ὅπερ οἵ ᾿Εγεσταῖοι μάλιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσι (ἐκφο- 

βοῦντες λέγουσι, νἱά. βΒιργα οᾶρ. ΧΙ]. νϑυβιι8 ἢ π6 11). ΥὟ, 111. 

“οϑείσης αἱρέσεως πολέμον πέρι καὶ ἀσφαλείας, μὴ τὰ χείρω 
φιλονεικῆσαν (φιλονεικοῦντας ἐλέσϑαι). 

Βγου:]οσαθηιίαθ πηϊχία απαράδηι δχϑρία. Ὗ, 72. 
"Ἔτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας (μέχοι τοῦ ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν) τοὺς πολ- 
λοὺς ὑπομείναντας. Αἰσῃθ 8111} τχοὐο βομο Ἰαϑΐα ᾿πίθγρυθ- 

ἰδία ψ γΡα ΤΥ. 45. ᾽Επὶ τὴν Σολύγειαν κώμην πειράσειν, 

4088 ἰδηιθη ροἰϊι15 οαπὶ ποβϑίσο δὰ ἤδη ΕἸΘΟΚθα εἰπθη Κ ογ- 
ΒΌΟΝ ΤηΔ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠΊρΑΓΘΔΓΘ ρἰαοθί. Τηβῖσπθ ὈΓΟν ΠΟ μια 6 
ΘΧΘΙΉ ΡΠ ᾿παϑὲ εἰΐαπι 1 γΟΓΡῚ8 ΠῚ, τι. Μαρτυρίῳ ἐχρῶν- 

το, μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄκοντας, εἰ μή τι ἠδίκουν οἷς 

ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν, 46 αυϊρὰ5 νἱά 6 ποῖ. 

ϑεα ρίεπθε Ὀγθυ)οαιθϊίαμι 81 1Ππδίγαγθ σν ] !]θηλ115, 
ἴοησδθ ραγὶεβ ογαϊ οπτιμτ ππιο ἰδ 85] ρα ηδε εοϑεπί. ὅε- 
τὰπὶ ἢ88 ργϑεδίδὶ αυειπα6 1 βοιρίοσα ἴρ80 ἰεροσγε εἱ 
ΘΟμΐδυγ 8 ουτη 118 Β ΘΙ 5 Κὶ] ραγαρὮγαϑὶπ, ἴῃ οδοῖθιῖβ ααϊάεπι 

Ἰαα πϑαιδαθδτηα ἀΐσηδιη, 5684 ἰδπιθη ΤΠθοΥ ἀϊ18 τὸν ῖ- 
Ἰοφασοπέϊατα 818 Ἰοαπαοϊίαἰα 1] δἰγαπέθι. 6 οὐβουνιίαὶ 8 
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δαΐθῃλ, ηἡπδα Ὀγδντ δι τπἰθνάπιπι τὰ ποίᾳ εϑὲ, Ἰεοίογεβ Γ6- 

γα τἰπι85 δὰ Οδρ. ΧΙΧ. 

ὍΔΡ. ΧΧΙΠΤ. Τ)6 Τπυογάϊαϊ5 κυ ]ἰπιϊξαϊα δὲ ἱπποΐα εἰ ἀθρ6- 

τιϊαῖθ φυδάδιη, δι 5ιδῖιξ ΟΥΑΙ͂ΙΟ τηδχίτηθ ἴπ 1Ώ50]61- 

ἀιοσῖ8. ψϑεθόστιπι ΟΥάϊπ15 σΟμ Θπρ]δῖίοπ 6. 

ΑἸζθυτιμι, αποά δα 5ϑυθυιμπι ᾿]ἸβίουἹοὶ ΒΘυ ΠΟ Ϊ8. σΘΠΤΙ5 
Ῥαυ ΠΘ. 6 ΒΌΡΥα ΟἸΧΙΠι8, οτδαῦ 80 ]1πη1188, ποῖ ἔπ Ρ]16Π8 

οἴ 61 ἀϑρονιίαίθ. Νά ἰδ ρου θυ8, 4α]θτι5 ΤΉτιοΥ -- 
41 465 βου θεραὶ, εἰ οπππῖπο ἰθπηροΥ 5 ΘΟ γΘ βίο μα πὶ γ6- 

ΤΟΙ ΡΠ ΙΟΔταα., δϑαἸ]οπαπ οὐ Ὀ6]ον τη οἰ νἹ]Παγ 6Π11-- 

ποιΐ 46 Ππὶ Π1}}11 ΥἹΡῚ ον 98, δα αποῦν!8 ἀπ ἀθηά πη ρΡ8-- 

ταῖϊ, νάμπα. αἰΐα . πονὰ αἰαπ6 1π80}118 δρθοίΐδηϊθθ ϑ1:π|8]} 

ψειῸ βδδανιῦ ον 6188, ΟΠΠΪ8 σϑπθυ8 Παρια οἰ βοοίθνα 

σοπαμ ἐπ ὕπὰτ, Ἠ1 11] τ 115 ΟἸ ΡΠ αἰατι6 ἀϑραγατα νἹ δἰ ῃΓ, 

οἱ 81 μαθὸ ἰθιιροσα ἀἸαἰαγμδ 801», Οὔτ ΤΟΙ 15 οἰ8 1 

ἀϊσεπαι γαίϊο δ 1ρ88 ᾿πρσαδ πὶ ἀβραυΐοσ, Οὐδηαα8 1 ΘΠ ]Ὶ 
ποάᾳιδ Ὀ6]]απηι ἰΥΤῚ 0116 αὶ, 1π 60 ἰδπιθη, αποα οοπίγα 

Ῥανᾶτοβ σουίϊαν, ἀαοίϊοΒ ῬοΟραΪαγθ5. ποβίσοβ, Γου {6 οἱ 

Βίυσθμ!6. οογίαϑδθ ΘΠ 8 ἀν ου ἐΠπ115. 46 νιν αϊα ΘΟΤ ΠῚ, 46 

βαϊαΐθ, ατιαγη ραίγιαθ, ἀ6 σίουϊα , 4π8πῚ δὲ 8101 δ ποθ ]5 

ΓΟ Ἰυιηΐ, ᾿δοίϑυγ. 566 1ῃ 611 οἷν} Ὧ6 νἱ]ἱοίουαθ 

αΌΙΔ6 ΠῚ ΘΠ 08 ΨΙΓΟΓΆΠΙ ρα γῖαθ δ πὶ ΘΧΉΠΠΘΓΆΓΘ 

Ῥοβδαηῖ, συοά 46 ἔγαι ΓΙ θ5 δὲ ΘΟ ΒΔ ΡΊ]Π618 ΓΘρου ΘΠ ὮΓ, 
εἰ {απ σϑηΐθμι Ὡοβίγαιῃ 46 Ὀ1} 16 ηἴ, ΘχΊ “11 6ἱ ρογίθη- 

ἄαπί. Ταϊίαμα Ἰστέαν ἰδ ρου τη ἀ6ϑουΡ ΟΠ 6 ν1468 4π8}6 

ἀεοεαῦ 5ουῚ 6141 σεππ58, εἰ νου (Ἰσεσο Οταΐ, ο, 12. ΤΠὰ- 
οὐαἸάθμι αἱΐ ᾿ποϊϊα γε ἔΘΥῚ δὲ 46 Ῥ6]}1οἱ5 σα θ8 οϑἜΓῈ 
εἰΐατι αποάαιππίοάο δ6]]} τη, ΘΆΡΙΠ σαηγι8 ἐδϑιπποηϊα 
νεϊθγαμα (6 εἰιι5 δ ]1]αῖα εἰ ἀϑρθυϊἰαΐθ. ῬΡΙραΙι Ἰσιτὰν 

ῬΙΟΏ5115 Εἰ Ρ. 7 78. τὸ δεινόν; Ρ. 777. κάλλος φοβερόν, Ῥ . 
γ05. τὸ τραχὺ τῆς ἁρμονίας, τὸ στρυφνὸν, καὶ τὸ πικρὸν, καὶ 

τὸ αὐστηρὸν, καὶ τὸ ἐμβρυϑὲς, καὶ τὸ δεινὸν, καὶ τὸ φοβερόν, 
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Ρ. 8δι, μεγοληγορίαν, Ἰάδοητια. οἰΐατι τραγικώτερον Δρρε]αΐ 
Εἰτι58 ΒΕΓ ΠΟ 61} δὲ ἰρβιιπι ἀἸοϊὲ ΔΙ ἰσαὶ ἐπετραγῳδεῖν (ρ. 885,), 
Αποίον ΠΡνῚ ἀθ ΕἸ]οσαϊοπε τὸ μεγαλοπρεπές οἷτι8 πηθπιοῦδΐ, 
ΘὈΙΠΠ6 ΒΕΙΊΡΕῚ Οἰοπά θη ϊ, δι μμ1] 6 41ο1, ααθιπδαμποα πηι 
4 Ῥ6᾽ ἄβρεσγα ἱποδβάδμπιί. (Φεύγει τὸ λεῖον καὶ ὁμαλὲς τῆς 
συνθέσεως, καὶ ἀεὶ μᾶλλόν τι προςκρούοντι. ἔοικεν, ὥςπερ οὗ 

τὰς τραχείας ὁδοὺς πορευόμενοι.) ϑεοιπάπηι Ηθυποσθπθια 
(περὶ ᾿Ιδεῶν 110. 11..1π|.}. ΘαρΙ πι8 πιαχίπηθ τοῦ μεγέϑους, οἱ 

σεμνόν 6556 νὼ 86 ΟΠΘΙΙ 81111}}}. 8 [6116 6ϑ8ὲ .41158 δδη 6 η- 

1115 (ταῖς ἐννοίαις), οαθίθσαμι γΘΓῸ ἀγλευκὴς σχεδὸν διύλου, 

εὐ ᾿ποῖ α]ὲ τὰ τὸ τραχύτερον καὶ τὸ σκληρότερον. ΜΔΙΟΘΙ]  Ππι5 
ἀεπΐαια δ..50. Θαπι πιοη θὲ δἰ θρίδ88. 5} ]1Ππ16 ΠἸΙσΘ μα] σϑηῖι8, 
4 ὨΙΡΡ6 φιοαᾶ σον 1886 τπδ στ  1π| ἰδ} 06}11, οὐ δα 6} 
ψεγα: Ὧν γὰρ αἱ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρετδ 
λόγον ἐοικέναι ταῖς πράξεσιν. ἴῃ χαᾶ 50] 116 ἴφια σΓδ 
ἀταίο (τῷ μεγαλοφυεῖ) ΡΙΠΎΔΤ.ΠΙ δϑηγ] δα τι5. 6858 ὙΒΌΟΥ. 1- 

4658 εἰάδιη Μδγοθι πο νἹ ἀδείας δ. 54. Ααά. δ. δο. Ἔχει δὲ 
χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν. τὸ δὲ τῆς συνϑέσεως τραχύ- 

τητος μεστὸν καὶ ἐμβριϑές. δ. 51. Πικρὸς ἐν ταῖς αὐστηρύτησιν. 

δ. δ5. Μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου τῶν ὀνομάτων καὶ δεινότητος 
τῶν ἐνθυμημάτων. 

Ιδπὶ στο ἰοο ἀΙΟΘΠΩῚ σθητ5 ἡ ελ τας ΠΟΙ ἰδίῃ }8 
6] ρβῖδβθ θα 404 8110 αἱ ποη ἀἸάἀἸςογαξ, 864 αποα δι- 
δαμηθηίο δ10 δρ ϊϑϑιιτπὶ ν τ ᾿πἀἸοαθαὶ, Ἅδη  βίΓα 6 
ἔλο]6 ροββιχηι58. Νὴ ὩΡῚ ἰθιρονα Ῥ6Ι Πα. Ῥεϊοροπος 
5ΒΙ ΔΟΊΗ Ῥυδοοθάθμιία ἀδρίπρίι, 5ἱ ΘΧΟΙΡΙ8 ῬΓΟΘΘΠΆΙΙΠΙ, ἴῃ 
4 τηΐη5 πᾶτραὶ αιδπι. ΔὉ 4118 παυγϑίθ ρουρεμα! οἱ ἀδ- 
τηηϑῖ, οἰμαρ]ϊοίοκο θὲ ΣΙ ΠΟΤΕ ΒΟΥΠΊΘΙΘ [ΠΈΣ (γ1ἀ 6 τη060 

}.; 89-- 1ι18,), εἰ ααϊβυιδάαπι 1 ἴῃ Ἰοοὶβ, τπαχίη 6 δὶ ταν - 
1ῃϊοα δἰϊηρὶῖ, ν Ὲ6. ϑιαν]β εϑὲ εἰ ἀμ]οἷθ, Ἰίδαιια Βογαιο- 
5668 1. 1. 4εἰοοίαίαν ῃϑγΓαίϊομθ 46 ΤΈγθο Ρυοομδ6 ἡπαᾶυ το 

ἯΙ, 329.5 δὲ 4111 δἀπηνδμίον βαδνιδΐθηι οἰ ρευϑρὶ συ δίθμι 
Ἠϊδίουϊαθ 6. ΟΥ]οπιῖο Ι, χ26, αδὶ νὰ. Τηΐρρ,. 864. ἢ] ιν 5816 
ΡΘΡ Ἰρδίτιϑ ΔΥΡΌΙΘΗ, αυοά Τμυογάϊάο. οἰτθοίανϊ παῖ-- 
ΤΩ ΠΟΙ τ Ὁ]1 6586 ροίειαμι, ἀπά ἸΏ 115 Ἰθογιοτν, τ 51886 

νυ 
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Οὐγανατηδ οὶ ἀϊσμῖ. (β8.Π0]. δα 1, 126. Τοῦ διηγήμοτος τοῦ 

κατὰ τὸν Κύλωνα τὴν σαφήνειάν τινες ϑαυμάσαντες, εἶπον, ὅτι 

«Πέων ἐγέλασεν" ἐνταῦϑα λέγοντες περὶ Θουκυδίδου. (ἢ, Ψ4]- 

ἐΚεπ. δὲ Ἠογοαοὶ. Ρ. 40γ.) 884 οἰ! πιδὶ γ81Ὸ Π1]8115, 51π|-- 

ΡΙῈΧ σουῖθ βθυ]0 ὨΡΙΘ 16 δἰ, ἴῃ ΠΔΡΥΘΈΙΟΩΘ ΤΕΓΠΣ ΤΏ] ΙΒ 

τ ΘΠ ΓΑ ΗΠ π|. ΑἸ(λῺ5 ἀϑϑαγσὶς οἰ ΒΡ] πλῖον ἢϊ μὰ δἰδονὶ 
Ῥαρσμαν τ ἀεβουριοημθ, Μαχίηνθ ἰϑηιθα 10 οὐ ο ΩΣ τι5 

Πᾶθ6 51] πὨἴ885 ρει ϑρίουϑ, [0] δηΐην, ἂΐ νου βουίδιὶ Ηεν- 

ΤΊΟΡΕΠΕ65, μειζόνως ἐστὶ τοιοῦτος, οἷον αὐτὸν ἐχαρακτηρίξζομεν.. 
ἐπεὶ ἔν γε τῇ ἱστορίᾳ ἧττόν ἐστι σκληρὸς καὶ τραχύς. ἘΠ Ἰ᾿τ6 

4 Ό] ἀδῃ : Π8 1} ῬΑΥ ΠῚ ΟΥ̓ [0168 18 πὶ ΡῈΓ 88 ἢασίίαης 5ι10}1-- 

Μ}10}5 ἀἸσΘ μα] σοηὰ5, Ῥάγας τιῦ Οαν ἢ Ἰπτασίποϑιῃ ΠΠου τα 

ἰεηρούαμ πΟΡ18 γοργδἊδεηίθηΐ, ΠΟβατ6 ἴα! 6685 δα δᾶ 

4881 δράποδηΐϊ, ῃ]οΡ 5 ἸΟα. ΘΗ 1 5ΘΥΠΠΟΠΕΠ 60Π- 

διΌΘΡ 6 Πθοθδ86 εδί. Οὐδμι Ἰριίαν ΜΙ Δι  !]ΠἸη8. δ. 56, αἴεν! 

δ πδαπν, ΟΌΣ αυϊθυβέίϑιη ΠΡ 15. ἀδεϊ ον ΤΟΥ αἴ 465, 

ἀἸοΘ ἢ 5 685 ΠΟ ΟΠ  ΘΠ1586 ῬΘΧΊΟΙ, Αχομίάαμηο, Βτγαβιάδθ 

ΔἸ Πβηπ6 νἱν]5 ΠΏ ΔΏΪ15. σΘΠ ΘΙ Ό515 οἱ Πϑυοϊοα οἱουῖα οὐ-- 

ταΐΐ8, δα δἰΐδῃι ἀοοδῖ, οὔτ ΒῈΡ]Ιτ188 ΘΕΡ Πα ΤΌΤ ΠΊΘ ΧΙ ΠῚ 

ἦπ ΟΥ̓ Ιοηῖθ8. Αἰἴηπα δἰ Π86 ῬΓῸ ΔΥῸ ΠΊΘΗΪΙ ΟἸν 6Γ581-- 
ἰδ16 να] 46 ἐΠδυαμὶ τηΐεν 56. Νάμι Ρ] αἰαθαηβίαγα οὐ δίϊο, 

18 ΒΏΡΡ]ΙΟΙΙΠ ἃ 86 νου ίοι δἰπάθηΐ, δι ρ]6χ δϑὶ οἱ π8- 

ἴυΓΆ}15, αὐ ἀδοδὲ νἱτῸ8 1π ἰ4}} ἀἸβουι πη η6 οοπδιαϊο5. Οτοῖ 

ΤΠ1Π115. 181 ναοὶ 46 Ἵ ποραπογαπα οὐαί οπα πα] ορροϑιῖ8. 
ΠΌΙΡΡΘ ἴῃ 4μᾶ τ8 518 ΒΟΡ δ 1οῖ5 ΡΠ 15 σαθι8α πα] Ο0011]-- 

ἰδη4]8 6586, Ηϊπο ῬΟΥΊΟ}15 ογαῖϊο απ ὈΡ15, απ86 απ ε5 

ΔΙ δπδγαμι ργϑθάϊοαί., 8. Ρ] 1 πη18 : ΝΊοΙα 6, 640] 1ρ56 5ε48- 

{1015 ΔΏΪ: ογαὶ, δἀπβουίαιοηθα δας υαλ]1ἴδ5 ᾿ποῦ] 05. 511|-- 

Ρ]1οίογο8: Αἰ μθπϊθηβδίπιῃ οο! ]οα μα οὐχ Ν61115, ὅπο 1Π-- 
Ἰαδία ρεϊα αν οὐ αἰτα οδιθπημμΐατ', ἄβρογαμα δϑὶ. (Ὁπι- 

Ῥᾶγα Ὀϊομνϑβ. Η, Ρ. 920. 584. οὔπι ᾿Εν 5411: ΘΧΘΌΓΒΙ 1Π 

ὙΒαογα, ΙΥ. Ρ. 535. 564ᾳ. Αϑρευδ5 δαΐθπι ἢ ϑα πδ δι ΤηΔΙΟ 
ἀδηι ἴῃ ἀθβουιρίιοη ἀἸδοογν Ἰαγαγα δὲ βεα!οητῖα., 4π|86 

Ροβὲ ἱππνα! αν Οογουγαθοόσαμι ρου αν απ αταδοίδηι ΠῚ, 

ὃ. ἘΠ᾿ ποῆμα οἰΐαιῃ Πἷς δαχαπιαχα αὐ ϊῆοεπι ἀσποβοὶβ 7 
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Ναπι φαϊὰ ἴῃ Β611ο Ῥεϊοροηπεδβίδοο, αυϊά 1π οὐπηϊ ανδ6- 
δουατα Ηἰδίοτγία τα ρὶ8 που πῇ ἀπά γ 868 561 [Ἰολ68 

ΨΙΑΙτατι5 Ἰσίτασ, οὰν οἰ Ὁ] 50] 118 οἱ 48ρ6} δὶ: Τπὰ- 

οὐαϊά65: πμΟ ψαγῸ Θχδπμ πα πἀαχη., 4 08 ἴῃ Τ τι Ἰη81} 

Παδο βὈ]Ἰ πη 88 αἰης δϑροτγὶἰ88. ((ἵ, Ηειμηάπηη. 468 86. ΠῚ. 
ΤΗῦο. Ρ. 165.) Ηἰἴο ρῥυϊηαπι 1ρ58 οἰαϊδοίιι8. σοΙημηθμο-- 

γαπαα 65ϊ, 4π8πὶ αἰεσιὶ βουῖρίον ποβίου. ϑΘΡοΥΪΟΙ 88 ηΐηπι 
ΒΟΥ ρίοτ 5 γ6] Οὐηπ68, ψεὶ 51 οὐ" Ἰοοπι ὨΙΟΠ 511 Ὁ. 864. 
ΠΟΏΠᾺΠ108 δὰ ΑἰπΠ|6 βου] ρϑῖδ56 Ραΐα5, οογίθ Ῥασιμιὶ οἵ 

οΡτῖμ] Ἰοπΐοα αἸα]θοῖο πιϑὶ ογαηΐ. [δα γεῦοὸ οοπουτϑι νο- 
ΘΔ ατα τη 0}}15 εϑὲ εἰ φμδοὶ δχίθηβα δἰάπο ραίθπβ, ἰάδοαιδ 

ἀδπογιιαῖ!., ὨΠΠ]ΑΥΙαι δὲ σαγγ αἰ ἀρρυῖμη 6 σοηβθηϊδηε8. 

ΟἿ, γεαζεν, Αὐϑ Πἰβίον, Οσᾶθο, ρ. 195. ϑεὰ ἘΒΌΟγ 465 

ἴατο εἰ δι δ Ππ|1 Αἰἰίοανα ἀἸα]οοῖαπι, 4886 νοοαϊίπτα οοηπ- 
ἐνδοιο 8 σΟΠΊρΡ. 6881 ΒΡ ΠΟ ΠἾ5 [Ου ΤΠ 8} τ ον, εἰ απϑίθηιι8 
νείῃ5 Αἰΐοα ἀϊα!δοῖι8 οὶ, οἱ δὸ τῃοάο, αυο ἴπ Του - 
ἀϊάθ δαπὶ ἀθργθῃ θη! πιὰ5., Ὁ] σοηδίδηϊο ξύν, ϑαρσῶ, 

σιράσσω εἰ 4116 Βῃρτα ροβίϊδθ ἴὌυπηδ 8 τϑρουϊαμὶτν, βαπῺ] 
αἰϊφαδηίηηι 5 ρ θυ τα 118 εἰ συαμα Ἰ α:15 μαροὶ, : 

Δοσοδαϊε ἀεϊπάθ νοσαβιονιό οἰθοέίο, ἴὰ ἄσἃ ατ181}-- 
ἥυδπ γα] α Του 141 αἰποία 6556 σοσπονηητδ, Ποὺ ἰδἃ- 
ΓΔΕ ΨΘΡΏΠΙ δϑὶ, δι 5: δ ἑν ἃ δ86ρ6 ΘΙ ΠῚ ῬΟ811556., ἈΠ] 411 

ψοΡ 15 αἰαηΐαν., δίψα νοοδΡ]α., 4086 4}1} δου! ρίοτοϑ (μὲ 

41, ὃ ὉΪο (ὑαβδίαβ, ποβίραμηι Ἱπηϊαι} δι1π1) ρΙ Θγασπηιδ 

εντϊαγαηΐ, ἢ6 Δπιγ68 ἠδ] οαἰα58 οεπάθγθηΐ ν6] μλ η118 ρ6Γ-- 
βρίουΐ 6586 ν᾽ ἀεγθηίαν, ἴῃ ΧῸΠῚ 8} σον γ 1586. οάθη 

τποάο Ἴδοῖίπ 5 ρΙ ασῖτηα νοῦθᾶα ΝΕ] αἰϊαπάθ ρ]αηθ ποη ποία 
νοὶ ἰδίαι Ὁ δη ἐἸ4τιϊ851 πη18. βου ρου ρ8 ϑαγραῖα, παροῖ 

ἐπὶ { ν}5 8815. Οὐἶθ58 5011 πϊ8}1 σομ8.}}1, ν 6] Ρὲν 88 ρᾶ- 

ἰεῖ, Ψ6] βργα 16πὶ ἀεοϊαγαῖμππι 6ϑί. 

Τάδπι ναοῦ ἀθ βίστ αγιί γιογγιιοῖ αγγηι τέ81., γαλαῖ ὃ 

πηθίο γ 186, Ῥγοβοροροεῖδα εἰ ραυῖαπιὶ ν6] ορροβιίου τι 
᾿ΣΔΘΥΠΌΓΟΥΙΠΙ, 646 ἀπ ι5 οπηηῖθὰ8 οαΡ. ΧΧ. 5.) Ἔχ ροϑιξιη, 

σα θαβατιθ ΠΟ τα] ΐο τιΐπιι5 ἀο]οοίαίαν Τδοὶϊι8. ϑθαιὶ- 
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ἀὰν τοοαδωζϊογιώγε οοἰϊοοαΐίο. ἴῃ απα, ὉΒῚ ποῖ σου ὶϊδ δ(-- 

46 οοηϑίαηθι5 ἸΕΡῚΡ 5 σοηϑιϊαΐα 65[, δυὺ ργομιοϊαξίο 

ΨΟΟΔθΙΠ]ΟΥ ΠῚ, απδίθμιι8 50 8 ΡΓ ΠῚ Ιομσαγαμι εἰ ὈΓα- 

ψαπι, σψοοδ πὶ δὲ ΘΟ ΒΟΠΘ ΠῚ 51Π111Π|6 16 ΓΘΓΌΆΠΙ 

ἀρία 51 00Θ5510}}6 οἱ Ὑ]ΟΙ 55: Πα 1π|6 Ὡ 1 1, δαΐ νὴ8 ΨΟΥὈΟΥ Δ; 

δεμέογεἐϊατχιογη 6 ρεΓδρτοιέαϑδ Ὑεβρὶοὶ ροίαβί, 

; Πε ῬυΪουῖ ταὐ σαντα ΠΟ 16, νϑῦὰθ  ΘΟΟΓ 1} ΡῬΥΟΠΙΠ- 

οἸΔΟ 15 ΘΠ ἸΡΊΑΙΣΙ 511Ώ118, 1Π0ΟῊ] 8818 Π1οοὲ, [Γπααδὲ ἰ8-- 

8. ΤΠπογ 19. πα 6γ08 ΠΙΟΠ δ᾽ 8. Ρ. 115. 814. ὕὉΙ 

ΟΥ̓ΑΙΙΟἢ15 [ἀΠῈ 115 1Π1{Πππ ΒΕΟ ΠῚ Ὠ]ΘΙΙΌΓΆ, ὨΠΊΘΓΟΒ 

αίᾳιιθ ρ66465 δ ησΊ]ο5 ρον γδοίαϊ, δἰαθ μεγαλοπρεπές, σε- 

μνόν οἱ εὐγενές νοοαῖ: ἴχπὶ ν6͵Ὸ ἰοο 46 οΠ]πὶ ρθη Βαϊῃ8 
ΒοΙΙρΡίΟΥ 5. ογαϊοηθ ἀἸἰοθ πη} 6856 δισηιῆοαὶ [18 γΘΥΡΙ8: 

Τὰ πλεῖστα δέ ἐστι παρὰ Θουκυδίδῃ τοιαῦτα, μᾶλλον ᾿δ᾽ ὀλίγα 

μὴ οὕτως ἔχοντα. ὥςτ᾽ ἐἰκότως ὑψηλὸς εἶναν δοκεῖ καὶ καλλιεπὴς 
καὶ εὐγενὴς ὡς ἐκλέγων τοὺς δυϑμούς. Ἐϊοά6πι ποᾶο δποίοῦ 

πρνὶ 46 ἘἸοουϊίομθ, Σχεδὸν ὅλως, ᾿πᾳ4α1{, τὸ μεγαλοπρεπὲς 

ἂν πᾶσιν αὐτῷ ποιεῖ ἡ τοῦ δυϑμοῦ μακρύτης, καὶ κινδυνεύει τῷ 

ἀνδρὶ τούτῳ παντοδαποῦ ὄντος τοῦ μεγαλοπρεποῦς αὕτη ἡ σύν- 

ϑεσις μόνη ἢ καὶ μάλιστα περιποιεῖν τὸ μέγιστον. ΟἸΡῈ5 1ὰ- 

(0118 8ἱ 4.15 ἔογ [6 81 11}16 11 νΟΟΔΠ]ΟΡ ΠῚ ΘΧῚ ΠῚ ΤΘΡΈΡΊΘΥ 6 
τπάϊοθί, 46 μοο ἴδπὶ ἀἸοῖα αι οὰρ. ἈΧ, 5, ". ῬΙαγα Ἔχρ]!-- 

οπάδ 46 60 νϑυβθουῦ} ΟΥ̓ἼΠ6, 4] 1080 56 511 ΘΟΡΏΠΙ Τ6- 
σίίαν, Ηΐϊο ΤΠ ογ 1465. ΠΟ ΤᾶΤΟ ἃ σοηϑαδία οΟ]]οσα Ομ 

τϑοϑαϊῦ, οἱ ἰαυραία αἰᾳαθ ἱπιρθαϊία πὐίαγ. Αἰαᾳαθ 6οὸ ρο- 

ἐἰδϑιπια αι ϑρθοΐδηϊ οὐ παπᾶ πεπλεγμένης, πολυπλόκου εἴ σκο- 

λῖας λέξεως, 4086 εἰ πιονοὲ ΠΙοπ 8105. ΔΙῚ νϑγῸ σϑίεθβ 

ται δέϊοὶ ἐγ θοῦ οηθ 5, ὑπεοβατοῖς, Θαπὶ σϑθάεγο 8}-- 
ποία. [{ὰ ΤΏΘοΙ ἴῃ ῬΥΟΡΥΠΙ δ 51Π.,) ΛΌΟΘΙΟΥ ΠΡΥῚ περὲ 
ὕψους 56οῖ. ΧΧΙΠ., ΜάΓοΕΙ], δ. δο. 56. Ἐχοιρίαμ ἤγροΓ- 

θαι, φυδηαυδπι 16 νἸΒΒΙ ΤΠ. 11, 51 αα!ά θη ὉΠ} απ, Ῥίον 
δὰ ρσοροῃηῖϊ Ρ. 89᾽ι. Ἐπιδη μϑδὺ ψ6ΓῸ 86 0 18 ΘΟμ οΥ- 
γη8 10 οομϑ 0 ἃ Τπου 146 1πϑεαΐα, αϊα 86 ΡΠΊΟ 86 1π-- 
ϑοϊθμίίον, δἴαᾳπιθ πδο 'ρ88 180] ϑηΐ8 ραγίϊμι φαΐ απ ΟΡ 508-- 
τίου, ρδυϊ νοτο οἰΐαπι Βα] παῖοῦ νἱἀθίαχ, (Ομδριοῖ αν 



ΤΠ. Ὲ ἙΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΪΟΥΘΙΡΙΒ, 399 

δαΐοδι ἱπγεσβα ψΈθοσασα ΟΟ]]οοαίο ἴῃ ἢΐ5 ΡΟ 55: ΠῚ ΉΤ 
φεθι8. , 

4) Οεγίξέντιδ (ὦ ΤΟΊ 16., δα {πο ρεπεῖεέ, αἰϊὴ8 νον ϊϑ 

τυχία κατὰ ἡ τῆς ἡμετέρας χρείας. ὍΒΙ ποπ εβὶ οὰν ὕμε- 
τέρας οομϊϊοία58 οὰπὶ ΒΆμθτΟ, 400 ΘΠ ΟΘΡΘίΌΣ., τὶ ξυντυχία 

τἰταΐβ8 πὰἀ46 ροβίἑτπι 6ββεὶ : 5ο ἱπησοηάαππι ἡ ξυντ. τῆς ἡμ' 

δοϊιποίμδ. 1, 55. Γενήσεταν δὲ ὑμῖν πειϑομένοις καλὴ ἡ ξυν- 

οἱ ̓  

χρείας. Ὗ, 91. ᾿Επὶ σωτηρία νῦν τοὺς λύγους ἐροῦμεν τῆς ὑμε- 
τέρας πύλεως, ῬτῸ ἐπὶ σωτ. τ. ὕ. π. ὙΠ, 57. ΠΙροςῆγε τῷ τείχει 

ΘΝ." Ρ] ι κι ΄ 3 «ἐν Κ . 

τῶν “Αϑηναίων, καϑόσον πρὸς τὴν πολιν αὑτοῦ ξωρα, 1. 6. χα- 

ϑύσον αὐτοῦ εἰο. 1014, Αϊ δὲ νῆες μετὰ τοῦτο εὐϑὺς ἐξέπλεον 

τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων. δ απι 1, γά,., 81 οοὐϊοιπι 
βουρίαγα 161 σϑητίηα δὶ, Αὐτὸν διὰ τοῦτο δὴ μάλιστα ἐτιμή- 
σατε ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμῶς ἐλθόντων. Ααά. Ηπάδοῃ. δἀ 

ὙΠ|; 64. 
Ὀ) “ρροδίεῖο αὖ 6ο νοοραδιεῖο, αὐ φιιοαῖ ρετέϊηεέ, 

αἴτι8 δεραγαία. 1, 47. ᾿Επὶ τῇ «Πευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτη- 
ρίῳ ὁ πεζὸς ἦν. 1Π, 50. Σάλαιϑον λαβὼν εὐϑὺς ἐν τῇ πόλει 
τὸν ̓«Πακεδαιμόνιον κεχρυμμένον. Ὗ, 30. Οἱ δὲ ἐς τὸν ὕστερὸν 
ξύλλογον αὐτοῖς τὸν παρὰ σφίσι προεῖπον ἥκειν. Υ11, 57. Τὸν 

μὲν πεξὸν ὀλίγῳ πρότερον τὸν ἐκ τῆς πόλεως Γύλιππος προύξα- 
γαγῶν. 

9) «Ῥαγέϊοϊρίιισν, τοὶ αἄνονδίο, Ρ᾽αδροϑβιέϊοηδ οἵγε 

οὐδ οὐδ, οὐ αἰϊι5 ααεϊέαχηοπεβ ἀοοιγΓα τι ἀεξίπίξεπι, 

Ροδὲ ποπιετὺ ὠγέϊοιῖο ἐπδέγιροέμν ἐγαϊδοέϊομογη ραΐξίξι. 

;ς Ὁ υῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λύγος κατεσχηκώς, 

ῬΓῸ κατεσχηκὼς λόγος. Π, 16. ᾽Ες τὴν νῦν πόλιν οὖσαν. ἸΥ͂; 

114. Τοῖς μετὰ τῶν ᾿4ϑηναίων Τορωναίοις καταπεφευγόσι κή- 

φυγμα ἐποιήσατο. Αἀά. ΠΙ, .δ4. 56. Υ, 54. Υ1Ι, 25. 50. 8]. 

(ϑορμιοοὶ. ΕἸεοῖν. 694. ’Ορέστης τοῦ τὸ κλεινὸν “Ἑλλάδος ᾽4γα- 
μέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείροντός ποτε.) 

Ἐκίαπη νοοαρ]α ρα, απᾶ6 ρδγίοῖρι! δϑηβαπὶ ἀ6ῇ- 
Ὠϊαπΐξ, ἐγαϊϊοϊαπίοσ, ὙΠ, 70. ᾿Εκράτουν τῶν τεταγμένων 

νεῶν πρὸς αὐτῷ. ΤΥ, τογ. Τὴν προὔχουσαν ἄκραν ἀπὸ τοῦ τεί- 



ὅοσ π. ΡΕ ἙΠΟΟΘΌΊΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΙΌΠΙ5. 

χους λαβών. ὙΠ, 62. Πρὸς τὸν μέλλοντα ὄχλον τῶν νεῶν ἔσε- 

σϑαι. (Εετοαϊδμ. ἱ, 5. Εἰς τὸ εἰωϑὸς πεδίον αὐτοὺς ὑποδέ- 
εσθαι.) τ 

Ῥαγοἱρέαμι ἰδ ΠΔ 4115 Π10 6118 ἰγδιτοιέασ, 1, 9. Π|ή- 

ϑει χρημάτων, ἃ ἦλϑεν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἔχων ἐς ΑΒ. ύκους ἃ ᾿Σας 

ῥους. Ἐμοάδηι πιοᾶο ἔχων σοἸ]οοαίαμ 1, 11. ΥΠ|, 8. 55. αἱ. 

4) ,»1π ραν ἐτομίδιι5 εἰϊδτιωποἐϊογδιίδαιια δὲ οοπιραγα-- 
ἐϊογιάδιι5 ϑγποθγϑδὶμ ατπαΐ δογίρέου ποβδέθυ. 1, 58. Καλὸν 

ἦν, τοῖςδε μὲν, εἶξαι ---- ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν, βιάσασϑαι κ. τ. λ. 
Οὐσμι ἱποϊρίας καλὸν ἦν τοῖςδε μέν, 564 πὶ ἀερεθαὶ ἡμῖν δέ 
γαρϑιίο καλὸν ἦν, «ιοά εἰ δά μέν εἰ δὰ δέ ρεντπεξ 6ο, 
ηθδια οὈἐϊπθὶ, ροβιία, Νιιπο βυρσογιῖ, ἡμῖν δὲ αἰσχρόν" 
εγροὸ δηΐθ ἀβρεροὶ, τοῖς μὲν καλὸν ἦν. ΠῚ, 45. ἥσσω -- 
ἔχουσα τὴν παρασκευὴν, ἢ οἰκείαν, ἢ ἄλλων ξυμμαχίαν. Οὐππα 

Ῥγαθηῃη ταὶ παρασκευήν, ἀρρᾶγαίμῃι, ϑβῃρίδοία αἰν δ οη 6 
εἶμ8, ἢ οἰκείαν, 564] ἀεθεθαΐ, αιξ αἰίπηγυ 5εὰ δοοίαζοηυ, 
ἀρρδγαΐιγῃ 801. Ναμπο, απὰπι ρ΄δὴθ δ] διισσογαϊοτ, 
ἢ) ---- ξυμμαχίαν, ταν αία πὶ ̓ πῖ 6 }]Πρα ρτὸ ἢ οἰκείαν παρασκευήν, 
ἢ ἄλλων ξυμμαχίαν.“ ΒΑυΕΒ. (ΡΠ1]Ο]. Ρ. 287. 54.) ἴῃ ρο- 

βἴθυοσ  ἰάπηθη ΙοοῸ ργδδβίαϊ οαπὶ οοαϊοῖθι5 ξυμμαχία 501- 

θεγθ, (δείοσυση δε ποῖ. δα ὙΕ, 59. ἤπ. 

6) Ομοά “)ηεφμοπεϊεοίπεμπι Ὁ" Ραγέϊοιιϊαγτ τε. ,Π1, 
δ06. Τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίω, 6 ργαε-- 

βοηέὶ τέϊϊξαέα ἐπμγι νεδέγα ἔωτι ἐἰ]ογιών οαἷο. Τ πι νεϑίγα 

μἐϊίξαξε:; 5641 αἰτογιιγυ ἀδὈΘαῇ αἰ} {88 αἱ δεαυΐξαν 11-- 

ἴοτιισυ οἷο; ἰγαηιϑροβίξιαι ΕΡΡῸ τε, ϑῖο οὐγἀἰπηαπάμη, τῷ 
τε αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν.“ ΒΑῈΒ Ι. 1. ΤΥ, «τ. Οἱ λοιποὶ χω- 

ϑήσαντες δρόμῳ ἐπί τε τοὺς φεύγοντας τῶν Μακεδόνων, οἷς ἐν- 

τύχοιεν, ἔκτεινον, καὶ τὴν ἐςβολὴν --- φϑάσαντες προκατέλαβον. 

Ῥγο 4υΐθιι5 81 βουιρίαμι δβϑαΐ ἐπί τε τοὺς φεύγοντας χωρή- 
σαντες, ΡὈίαπα δϑϑθπΐ ΟἸΏΏΪα 5 ὩΠΠΟ οογίδ τὲ 4 88ὶ Ροβῖ χω- 

ρήσαντες ροδίϊπὶ οορίία. (Βαπον. ποῖ. δα ἢ. 1.) Υ, 52. 2η- 
λίους κατήγαγον πάλιν ἐς 4ῆλον, ἐνθυμούμενον τἄς τε ἐν ταῖς 

μάχαις ξυμφορὰς καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ϑεοῦ χρήσαντος. Ὗ, 44: 
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Π. ΡῈ ΕΠΟΟΘΌΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΠΙΡΙΘ. δοι 

Οἱ ᾿Αργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τε ἀγγελίας καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν εἰσ. 

56 τε μυρογθαίομ ἔδοϊὶ διΐδιῃ ΥἹ, 6. (Εγεσταίων τε εἰο.) 

96. (τούς τε ἀγροὺς εἴο.) 96. (1πἰ1.} ὙΠ, 4. εἰ 58ερῖμ8. 
Τίοιι οὔτε. ΙΥ, 86, Οὔκουν ἀξιῶ οὔτ᾽ αὐτὸς ὑποπτεύεσϑαι --- 

οὔτε τιμωρὸς ἀδύνατος νομισϑῆναι. 
ἢ) Ἐείατι αἰαθ ραγέϊοιίας οἐ αὐνεγδῖα ἠγροτγϑαΐοχι 

Ἱαοιωιέ, αἱ καί. 1, 4ά. ᾿Ακούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης 
καὶ δὶς ἐκκλησίας. Οἱ. Υ, 116. Νοίϊοπε φέέαπι Ἱ, 57. Κερκυ- 
ραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λύγον ποιη- 

σαμένων, ἀλλ᾿ ὡς καὶ (ρτο ἀλλὰ καὶ ὡς) ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ 
αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται. (Ριπ6. ΟἸνπρ. 1, 851. “έ- 

γοντι δ᾽ ἐν καὶ ϑαλάσσᾳ.) 1, 12, ἮΝ δὲ αὐτῶν καὶ ἀπόδασμος 

ἐν τῇ γῇ ταύτῃ πρότερον, ὉὉ] ἰαπιδη ΠΟῚ 8818 οεγία βουὶρία-- 
τὰ γϑγθοσαπι. Νῦν. 1, 6. "Ἐτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν 
οἷς νῦν καὶ μάλιστα τοῖν ̓Δσιανοῖς, ῬΓ͵ΓῸ ἔτι δὲ καὶ νῦν ἐν οἴο. 

᾿Αεί. 1, 18. ᾿Απὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον τὰ 

μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες, εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πο- 

λέμια, δὶ ἀεί Ῥγοχίμιθ πὶ τὰ μέν ΠοἸ]οοαπάθτα δγαῖ. 

"Ἔπειτα.,, Τῆς ἔπειτα προςόδου, δί ἣν ἰσχύομεν, στερήσεσϑε, 
ῬιῸ ἔπειτα στερήσ. τῆς προς., ἦι ροϑέεγιοχι, ργτρατηγυίγι νε-- 
εἰϊσαϊ, Ναὺν ἡ ἔπειτα πρόςοδος 6586ῖ ζαϊαγιιπι ψ ϑοί1Ρ 8], 
4υοα ποη οαρὶμν} δοϑϑεηΐ, στερησύμεϑα " ΠΠΟΠΊΟΔΟ ΘΓΒΟ ῬΕΙ͂ 
1164 ἀἸοὶ ροβϑιπὲ ἐσχύειν, ΡΟ]]Ὲγ ορὶρ8 7.6 ΒΑύΕΒ, ῬὨ1]Ο]. 
Ῥ. 284,.1. Μόνον. 1, 19. Οἱ “ακεδαιμόνιον οὐχ ὑποτελεῖς 
ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ΄ ὀλιγαρχίαν δὲ σφί- 

σιν αὐτοῖς μόνον ὅπως πολιτεύσωσι ϑεραπεύοντες, ἈΡῚ μόνον 

Ῥεγπεὶ δα ϑεραπεύοντες, ᾿τιὶ ἀοοεπὶ εα., ατ86 τιοχ 46 
Δι θηϊδηϑθ5 ἢ15 ορροπαπίμν. Πολύ. 1, 35. Πολὺ δὲ 
ἐν πλείονι αἰτίᾳ Ῥτο ἐν δὲ πολὺ πλείονι αἰτίᾳ. ΟΕ ΥἹ, 86. 
(ΡοΞκίγοισσια αὐ πάνυ 6 Ῥ]αίοπε οἱ Χεοπορμοηΐθ ποίαπὶι. 

γι. δα Ογγορ.1, 6, 39. εἰ Ηεἰπάογξ, δὰ ΗΙΡΡ. τπδϊ]. δ. 5. 
εἰ αα Ῥηδϑάοῃ. δ. 156.) Ὅτι εἰτὡς. 1, 65. Ξυναγαγόντι 
τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον. ΠῚ, 46. “Ὅτι ἐν βρα- 

χυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. (Χοπορῆ. γτορ. 1, 6, 56. 
Ταῦτα πειρώμεϑα᾽ ὡς ἐν ἐχυρωτόάτῳ ποιεῖσϑαν.) ἴῖπ ἨΪ9 Θἰΐδπι 
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ΡῬΓαεροϑίέϊο ἰγαϊθοῖα ἐπ ΠἸοϑὺὶ Ροΐοβὲ, ἀὲ Ν, 57. Σπένδεσϑαι 

καὶ πρὸς “ακεδαιμονίους --- καὶ εἴ τινα πρὸς ἄλλον δέοι, 61, 
5. ἀντίπαλον ἐς ἕν ὄνομα, 81 Βάδο γεΥθα ὀαχτα Εἰπιδίδἑμίο 1ησ 
ἰογργείανβ. Ὑ1ἃ. ποῖ... 

6) ας τεῖον εἰΐϑιπι οοηϊ πα ποίοηθ5 δέ, τε, γάρ, μέν 

ἐογίϊο, φιαγίο δὲ ααΐθο φιρίμέο ἴοοο οοἰϊοοαΐαδ, 5868 10ὶ 
5011, ὉΌΙ ργαθοθάθηϊζα σοοᾶθι]8 ΡΟ 183581π|6 οοπδοϑγοπῖ, οἱ 
ὯΠῸ δχοθρίο γ6] ὐίἸοαϊιι5, ν 6] ρυϑθροβιίο, ψ6] περᾶπαὶ 
Ραγίϊου!αθ δαηΐ. 1, 6. ἐν τοῖς πρῶτοι δέ. 11, οά. τῷ πεζῷ δέ. 

(Βεμβ ἰρίτιν οοά, 1, σο, τῇ γνώμῃ δέ, αυδηηάδηα δἰδιῖπὶ 
ΒΕ ]αΘῺΪ οαρὶΐα τῇ δὲ γνώμῃ ΘΧϑίδι.) ΠΠ, 11. ἐν τῷ αὐτῷ δέ. 
(ϑῖο αχαοι ΠΡυὶ τῇ αὐτῇ δέ Τ, 29.) ΠΠ|, 21. διὰ δέκα δέ, 
ΙΝ, 92. οοὐα, τοῦ πλείονος δέ. ΤΥ, 114. ἐν ταύταις δέ. 11], 

ά. οὐκ ἐςακουόντων δέ. -- [Π, 64. τὴν τελευταίαν τε. ΠΠ, 8:1. 

ἐς τὸ Ηραῖόν τε. ΥἹΙ, 8ά. ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερά τε, 8ῖ ἴῃ ΗΪδ5 νοτ- 
Βὶ5 ρεποίπδ νυ͵σαΐα βουιρίαγα. -- ΠῚ, ὁδ, οὐκ ἐχϑροὺς γάρ. 

--- 1Π, 422. ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μέν. ἸΨ, 1τ1ά4. οἵ Τεγεάται μέν. 

-- Τιοηρθ πηϑῖου πᾶσ ἴπ στ ροαίδγπι σα πιϊα. Αι θβοῖι, 

Ῥοιβ, 719. Πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας. 

ΟἿ, τὦθῦι ν. γ29. Αρᾶπι. θθ4. ᾽Εν νυκτὶ δυςκύμαντα δ᾽ ὠρώρει 

καχά. Ἀ44. Ἐππεη. 281. ΘΟρΡἢ. Απὲ, τάϊ. εα. ἘΣΤΕ, παΐη. εἰ 
ΘΟΠΆ6 Ε. Μοεῖς, οὐἶτῖ, ῥ. τ. Βεὰ ἰδ|18 ἴῃ Ῥγοβα βεγπΠΊΟΠ6 
ξευυὶ πδααδαμί. Νατα νέσθα ὙΠ᾿, “9. (Άπ.) Καὶ ξυμφορὰ 
τῇ πόλει πόσῃ οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός τε, αὰο- 

ταϊη π6 βουρίαγα αυϊάθηιν οὐπηῖρὰ5 ἀπ 1 δ [Ομ 5 σα οῖ, 
6π85 δι πηΐ ἰηϊογρτεϊδιϊοπἐβ (ν]4. ποί.), εἰ απο οἸΠπη 

11,4. Ἰερεθαίαν δρῶντες αὐτοὺς δὲ οἵ Πλαταιῆς ἀπειλημμένους, 
6 ΠΠΌΓ15. ον χ  πιὰ8. μῳ 

ἢ) Τπιρυΐπηῖ8 τηϑπιοσαΐα αἴσηαθ πεσαηπαϊ ρμαγέϊοιαδ. 
Ι, σι. Καὶ οἴεσϑε τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ 

πλεῖστον ἀρκεῖν, οἱ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωδι,, τῇ 
δὲ γνώμῃ, ἣν ἀδικῶνται,, δῆλον ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες" ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τῷ μὴ λυπεῖν τε ἄλλους, καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσϑαι, 

τὸ ἴσον νέμετε.ς δι οναῖϊο 8ῖ5 ἀθρεῦαὶ ρυοοθάθγθ, ἀλλ᾽ οἱ 



Π. ὉῈ ΕἸΠΘΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΌΟΥΡΙΟΙΘ. δοῖ 

ἂν -ττι νέμωσι. Οὐδπι ΄ασπι ψϑνρϊανοσὶς δὲ δα 1ρ505 [.806.- 
ἀδειπιοηΐοβ ἰγαηβεμ! οὶ βουρίου, ἔδοΐαϊα, τιὶ οὐ δηΐθ οἴ- 
εὖϑε οοΟἸ]οοαηάαμ ἔα1856 νἀ θαίαν. Ὑ, 49. Οἱ δὲ “ακεδαιμό- 
νιον ὑπελάμβανον οὐ χρεὼν εἶναι αὐτοὺς ἐπαγγεῖλαι ἔτι ἐς “ακε- 

, δαέμονα; εἰ ἀδικεῖν γε ἤδη ἐνόμιζον αὐτοὺς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νομί- 

ξοντας τοῦτο δρᾶσαι" 1ὰ εδἰ, ἀλλ᾽ ὡς οὐ νομίζοντας τοῦτο δρᾶ- 

σαι, 8εεἶ φμοα ποι ογεαϊαϊδδεπέ (Ε]ε1), ρ805 (οεάδειπο- 
πΐο5) ἴδια 1πἰτπιϑὲθ ερίββε,, Ποὺ θοὸβ8 (Ε]6ο5) ἔδβοΐββα (ἰπ4]χ|986 

ξοβάοτα). Τία ουαπεβοὶξ ορϑουνίαβ, 46 4.8. 1᾽ πενίην 
Βυκεῦβ. Ὑαϊάς ἱπυδβιἰαίατα ααοά ὙὟΙ, 18. Ἰερίμγι5 Οὐ 
μόνον --- ἐπιόντα --- ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ μὴ ὅπως ἔπεισι, προ- 

καταλαμβάνει, ὍΌῚ μὴ ὅπως ρτο ὅπως μή αἰοῖιπ. (Νοπ ταΐ- 
Πϊι8 ΤηΪΡ6 μή ςφοἸ]οοαίαμηι ΑΘΒΟΒΥ}. Αραπι. 485. Εἰ δ᾽ ἐτητύ- 
μως, τίς οἶδεν; ἤτοι θεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος, ῥχτο ἤτοι μὴ ϑεῖόν 
ἐστι ψύϑος, 488 ἰάγθη οοὐϊοθπι βου ρίαγα ἃ ΘΟ Ζίο τλὰ-- 
ἰαἰα 6ϑὶ.)} ,ωΟΥἹ, 68. ὕΟτι οὐ» ἐν πατρίδι (ἔσται ὁ ἀγὼν, ἐξ ἧς 

κρατεῖν δεῖ, ἢ μὴ ῥαδίως ἀποχωρεῖν, ποτὲ ἐπ ραίΐγία οογέα- 

γε. ογῖέ, χὠ ατἰοὲ Ροξξιμείιε)ν δἐὲ ατεΐ οἰ ῬΡΤεσμέο: ἑπαῖθ 

εἰϊδοοεαεπάματι. [Ὁ . ἂρ. ΧΧΗ, ιν, 1.1 [Ιμἰ6]Πρα ἐν οὐ πα- 
τρίδι, ἴῃ ἰθυγα 7107 Ῥαίγῖα, ἃ. .8. ἜΣΩς ΘΧ αμ4 ΤΕ]. - 

; 14). Ἡρλεμεῖν μὴ πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασχευὴν ἀδύνατοι, 

ῬΓῸ πρὸς ἄντιπ. μὴ ὅμ.“ Βαυεπ. ΟΕ, 91. Οὐ γὰρ οἷόν τ 
εἶναι, μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς Ὁμοιόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ 
κοινὸν βουλεύεσϑαι. 1Π, 57. Εἰ περὶ ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὰ 
εἰκότα. ΠῚ, 6γ. Ὃς χρὴ τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, 
τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἔκ προφη- 
νὴ ἁμαρτάνουσιν. 

[ 

1) Ὅτι α νογῦο, δα ἥιο Ρεμάεί, ανεζοτιγι. 1, ιτάά. 
Νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν,. ἹΜεγαρέ αρ μὲν 
ὅτι ἐάσομεν οἴο., ργὸ Νῦν δὲ ἀποπέμψωμεν τούτους ὄποκρι- 
νάμενοι ὕτι εἰς. ὍΡι ΠΕΒΡΒΗΒΩΝ Ἰασπἀδὲ ἰΙοοστ ΠΠ, 12. Τυ- 
σόνδε εἰπὼν ἐπορεύετο, ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα ---- ἄρξει. Β1]ογα 
οἔἴδπι γψεῦρὰ ὟΙΠ, 86. ᾿ ἀποκρινάμενος αὐτοῖς. ἀπέπεμπεν; 
θτι εἴο, 



ὅο4 ῃ. ΒΚ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΥΘΙΡΙΒ. 

1) ““νεϊοιΐωδ ἐγαϊθοίμ5. 1, 42. Τὸ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοί- 

ους ἐχυρωτέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας διὼ κιν- 

δύνων τὸ πλέον ἔχειν, Ῥγο ἢ τὸ τῷ --- διὰ κινδ. πλέον. ἔχειν, 

οὐϊὰ5 Ρτοπαποϊϑίῖο ἰησταία ζυ]58εῖ. 564 46 νογθὶβ 1, 9. 

υπέγουσι δὲ καὶ οἵ τὰ σαφέστατα Πελοποννησίων μνήμῃ παρὰ τῶν 

πρότερον δεδεγμένοι, 486 ῬῈΓ ΔΥΊΔοα]1 ἐναϊθοϊομπαια 1πἰθγ-- 

Ῥτειαϊαν 50 Πο]αβία, ν]4. ποίΐ. 

τὴ) Μιίχία φιαθαίαπι, {πὶ ψιΐδιι5 οΥο μίαιιθ ἐμγῦα- 
ἐμ5 οεἰ. 11. 85. Ὅπως μὴ ξυμβοηϑῶσιν οἱ ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω 

᾿Ακαρνᾶνες 1. 6. ὅπως μὴ ἄνω ξυμβοηϑ. οἵ ἀπὸ ϑαλάσσης ᾿4κ. 

δῇ. ς. 80. ΠῚ; 24. ΙΝομίξοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑπο- 

τοπῆσαι τραπέσϑαι (ἥκ. αὖτ. ὕποτ. σφ. ταῦτ. τραπ.) 1Π, 50. 

᾿Ἐξήτησαν μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖραι. 

1Π, 90. ᾿Εξελϑόντων οἱ Μεσσήνιοι τῶν τε ᾿ 4ϑηναίων καὶ τῶν 

ξυμμάχων προςεχώρησαν καὶ αὐτοί. ΠΙ, τοῦ. ᾿Αποστάντες αὐ- 

τοῖς ἀπὸ Συροαχοσίων ξυνεπολέμουν. ΤΥ, χ5ά. ᾿Απεπείρωσε τοῦ 

αὐτοῦ χειμῶνος καὶ ὃ Βρασίδας τελευτῶντος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη 

Ιοτιδαίας. Ν΄, δ5. ᾿Εδόκει τὴν ᾿Επίδαυρον τῷ τε ᾿Αλκιβιάδῃ 

καὶ τοῖς ᾿Δργείοις προςλαβεῖν. ὙΙ, 6, Τὴν γενομένην ἐπὶ 4ά- 

χητος καὶ τοῦ προτέρου πολέμου. “εοντίνων οἵ ᾿Εγεσταῖοι ἕξυμ- 

μοχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς ᾿Δϑηναίους ἐδέοντο. Ὑ, 47. 

Σπονδὰς ἐποιήσαντο ἑκατὸν ᾿“ϑηναῖοι ἔτη καὶ ᾿Αργεῖοι. ὟΙἹ, 

82. Οὗὑς ξυγγενεῖς φασὶν ὄντας ἡμᾶς Συρακόσιοι δεδουλῶσϑαι. 

ΘΕΑ ΤΥ, 119. νυ]δσαΐαιαι βουρίατσαμι Ταῦτα ξυνέϑεντο “ἀπε- 

δαιμόνιοι καὶ ὡμολόγησαν καὶ οἵ ξύμμαχοι ᾿Α4ϑηναίοις καὶ τοῖς 
ξυμμάχοις 6 ἸΌΓΙ5 ΟΟΥΤΘΧΙΠΙ 8. 

ῃ ψϑυθοσαπι οο]οσαϊϊομς ἀθηϊαθ πο ργδθίθγεαη- 

ἅδε ραγεπέϊεϑε8. Ἠ]8 886ρ6 αἱϊίαν ὙΒαοΥΠ465. (υἹα, 1], 

6ι. ΤΥ, 92. ΥἹ, 21. 41.), ϑυμπίαιθ δ86 βᾶθβρβ ρμϑγἐϊπι ἰοπ- 

δίονεβ (ᾳμοά ἰυπθη δὶ εϑὶ, Ῥγοίδϑθοβ μυῖα βεμέθῃ ᾶ 

ΠΟΠΠΠΠΘΏΔΠ ἴπνθῦθο αποάδπι πιορῦο σερειίαν, αἱ 1, 18, 

᾿Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε ᾿4ϑηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄλλης ᾿Ελλά- 

δος ---- κατελύϑησαν ------ μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν 

οἴο.) Ραχίλμι ἰαίθ5, 4ιὰ5 αχδεοὶ 55 η15 ποῖ αἰβεϊη ρθη ε8 
αππ- 
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ὰ 

ἀπ Ἔο" 18. σορηοβοδιθηΐ πδοθϑ886 δραὲ (1, κχ45. Χρὴ --- 

πολλῷ πλείοσι μὴ διαμάχεσθαι. κρατήσαντές τε γὰρ αὖϑις οὐκ 
ἐλάσσοσι μαχούμεϑα, καὶ ἣν σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, 
ὕϑεν. ἰσχύομεν, προφαπόλλυται. οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν 

ἡμῶν ὄντων ἐπὶ αὐτοὺς στρατεύειν. τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν 
καὶ γῆς ποιεῖσθαι Θἴ0.) 8664 πιαχίηια ταοπογαθιῖθ 

ἃ) δὲ: ραν μι οδὲ8. γιοῦ “80 ἴοοο ἰεσέξεγ. Ψ, γγ. Ψῃ.- 
φισαμένων, πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων καὶ ᾿Ηλείων καὶ Μ7:- 

γαρέων τῶν ἄλλων, ὥςτε καταλύεσϑαι (τούτοις δὲ οὐκ ἤρκεσε τὸ 

πρασσόύμενα) ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν. ὍΒΡΙ ραγεπιμεςὶς ροβὶ 

Μεγαρέων οοἸ]]οσδηάᾳ οὐαΐ, ὙἹΙ, χοά. ᾿Αρπασϑεὶς ὑπ᾽ ἀνέμου 
χατὼ τὸν ψεψιγοῖον κόλπον, ὃς ἐκπνεῖ ταύτῃ μέγας κατὰ Βορέαν 

ἐστηῤεὸς, ἀποφέρεται ἐς τὸ πέλαγος. 8.110]. οὐχ ὃ κόλπος, αλλ 

ὁ ἄνεμος. ὙΠΙ, 48. “Πολλὰς ἐλπίδας εἶχον, αὐτοί τε αὐτοῖς, 

οἵ δυνατοὶ τῶν πολιτῶν, τὰ πφάγματα, οἵπερ παὶ ταλαιπωροῦν- 
ται μάλιστα, ἐς ἑαυτοὺς περιποιήσειν, καὶ τῶν πολεμίων ἐπι- 
κρατήσειν. Οἵ, δὰ Χοπορὶ. Ουνορ. 1, 2, ἢ. 

Τδοθιλ8 διιϊθ τη ̓ ς ποιββίπη αὶ Ἠροάοιὶ Ἰοσιθηα 

ταοάπαι, ϑεοιη απ ἀλθπὰ. 5θη  Θ ἢ 18 ΠΏ ΘΔ 881] δἰΐι5. τοῦ-- 

ἀδηαΐεηι μυΐϊς ΡῈ γάρ Ῥεδοχητι. Ὑι4. ΜΔ. αν, Θι. Ῥ. 
906. Ουοά «αϊάδπι 886ρ6 ἔδοϊῃ εἰΐαπα Ὑ ογ 1465. Ια. 1, 
81.:.104...59. 157. ΠΙ, γο. ΤΥ, 67. 

.β). δὲ αὐπιϊχία Παῦεέ, φμαθ οχέγα δαπὶ Ἔγαπὲ ρο- 

πιογεία. Ἦτο νεξενυὶ ροβϑαμὶ ἰοοὶ 1, 1 ιθ. δὲ ὙΠΙ, 50. οἂρ. 
Χ, τηἴἰ- ἐταοίαι!, Αἀά. ὙΠ], 48. Καὶ ἦν γάρ τι καὶ ἐν τοῖς 

Συρακούσαις βουλόμενον τοῖς Τα βηναιρὶς τὰ πράγματα ἐνδοῦγαϊι, 

ἐπεκηρυκεύετο ὡς αὐτόν, ῬγῸ καί τι καὶ --- βουλύμενον ---- ἐν- 

δοῦναι (ἦν γὰρ ἐνταῦϑα) ἐπεκηρυκ. Τθηῖααα δοάδηι πιοίίο 
ΘΧρ ἰοαη58. ᾿ῃ ΠΏΣ ν 8 φεύγειν Υ͂, 73. ἀθ ΄τιο ἴδῖὰ πιο- 
πἰζατη. 

γ) δὲ ροδέ ραγεπέϊιοϑί ογαΐῖο ραμίο αἰΐα γαΐίοηε 

οογιεϊγιδαΐι ἀΐηι οοερέω εεἰ, ΤΥ, γὅ. Οἱ γὰρ Μεγαρῆς, 
ὡς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐτάξαντο μὲν παρὰ τὰ μακρὰ τείχη ἐξολϑόντες, 
ἡσύχαζον δὲ καὶ αὐτοὶ μὴ ἐπιόντων, λογιζύμενοι καὶ οἵ ἐκοίνων 

στρατηγοὶ, μὴ ἀντίπαλον εἶναι σφίσι τὸν κίνδυνον" --- --- χρύ- 
1 λμογά, 1. ».11 
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γον δὲ ἐπισχόντες καὶ ὡς οὐδὲν ἀφ᾽ ἑκατέρων ἐπεχειρεῖτο, ἀπῆλ- 

ϑον πρότερον οἵ ̓ Αϑηναῖοι ἐς τὴν Νίσαιαν --- " οὕτω δὴ τῷ «μὲν 

Βρασίδᾳ αὐτῷ ταὶ τοῖς ἀπὸ τῶν πόλεων ἄρχουσιν οἱ τῶν φευ- 

γόντων φίλοι Μεγαρῆς εἴο,. ΗἸο οἵ "Ὲ ΜΝΜΡΉΜΌΨΗΝΑ 
οὐπὰ Ὁ (1Π118. πὸ τ 

ὃ) δὲ δογίρίον οοορέαηι β8ἐγιμσέμτατ ρίαηθ. ἐὰν ἠδάρι εἕ 
απαροίμέδοη. αεἰγυτέεε αὐἰίεπδ ρματἐϊομίας δέ εἰ χαί, ΤΥ, 

152. Περιτειχιζομένης δὲ τῆς «Σκιώνης, Περδίκκας, τοῦς "τῶν 

᾿“ϑηνοαίων στρατηγοῖς ἐπικηρυκευσάμενος, ὁμολογίαν: ποιεῖται 

πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους, διὰ τὴν τοῦ Βρασίδου ἔχϑραν περὶ τῆς 

ἐκ τῆς “ύγκου ἀναχωρήσεως, εὐθὺς τότε ἀρξάμενος πράσσειν. 

καὶ ἐτύγχανε γὰρ τύτε᾿ Ισχαγύρας ὁ “ακεδαιμύνιος στρατιὰν μέλ- 

λῶν πεζῇ πορεύσειν ὡς Βρασίδαν. ὁ δὲ Περδίκκας; ἅμα μὲν πὲ- 

λεύοντος τοῦ Νικίου, ἐπειδὴ ξυνεβεβήκει, ἔνδηλον τι ποιεῖν Τοῖς 

᾿Αϑηναίοις βεβαιότητος πέρι, δίμοι δ᾽ αὐτὸς οὐκέτι. βουλύμενος 
Πελοποννησίους ἐξ τὴν αὑτοῦ ἀφικνεῖσϑαι, παρασκευάσας τοὺς 

ἐν Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος ἀεὶ τοῖς πρώτοις, διεκώλυσε τὸ 
στράτευμα καὶ τὴν παρασκευὴν, ὥςτε μηδὲ πειρᾶσϑαι Θεσσαλῶν. 

Τὰ Πὶ6 νεῦρα καὶ ἐτύγχανε γὰρ --- ὡς Βρασίδων Ἔχίγα ῬᾶνΘπ- 
ἐποοῖη βρεοίδια, 51 86} 5} ΘΟ Β ἀθρδιη 18, ΠΘΧΊΙ 861-- 

ἰδηϊ]αγιιηι ἢ }6 ἱπιον να πιραηΐ, ΠΘη 16 ΙΦομπθϑηι Ἔχ οβεϊο-- 

π 61 δ ἰπ|ηξ : 51} τι5 11 Ρανυἰοα]ανθπι καὶ γάρ, ὉπΕΡΏΔΠΙ 

οἰϊθηβίομιθπι παρεμΐ 6οὸ, 4μοαᾶ γάρ ἃ καί αἰἴὰα νϑοδ ἰμίον- 

Ῥοϑίΐα βθραγδίι πὶ δὶ. Οποα Ηπάβομιιϑ ἔιτιδῖσα Ἔχ οαθ8 6 

βἰμάδὶ Ἰαιιάαϊο ΑΥἹβίορ δ η18. Ἰσοο . ̓Αλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
Νηι απο] 1 ἀλλὰ γάρ ΓΕ Π ΘΙ ἸΒΒΙ τ δϑ, αἴψαθ ἴ4ο-- 
Ἡθδιη Παρ οὶ γαϊοποιη 6 πδίαγα βεηἐθη δυτιτα, 4αῖθ 5 Πα6 

Ῥαγιΐοι]αθ ργαθῆσαηίαν, τϑρεϊθηάδη; Ἰὰ ἴπὶ χαὶ γάρ, τθὶ 

δ 8 νοοθ8 8 ἐἰ551 16 ΘΟ μαθγοηΐ, αἰαᾳαθ δἐεγ)γυ δἰ σϊοαμΐ, 

ὨΠΠΉΠ8 ΠῚ 5101 ΡΘΡΏ181: ΠΓΠπογαϊ4ε8. (ΝΟΙΪ δηΐπι οοπίνϑ 

05. ΡΠ δὰ σον} 18 καὶ ἐλασσούμενοι γάρ ἵ, 771; ἘΒῚ καί 
ΠΟ ΟΠ] γάρ ΘΟΠΙΠΠσοη δδὲ, 866 δὰ αἰϊα. κοΐ γ δ ἔοτ- 

μὰν: 8 ΘΕ] 1. [0015 ΔΙ ΠΟΥ] ΒΟΡΡΓΟΥ ατ., 1 0815 καὶ --- 
γάρ παηῖ --- φοψια ἀθποῖαι.) Οὐοίϑὶ ρμανιϊοαία δέ ἴῃ ὃ δὲ 

Περδίκκας ρΘβ5θῖ, ΠΟ... αἴ 5ουῚρίοΣ 5. ποβίνὶ Ἰοααθῃ αὶ 
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ὩδΌτη  ρευβρεοίαπι παρονεῖ, ἀμ αν δὲ, 401 σου} ]5 ἐτύγχανε 
γὰρ --- Βρασίδαν ἴῃ ῬαυΘΗ ἢ 651} γοδοὶ!5 ΘΟ] η σθη ἃ Θοβθηΐ 
δεο καὶ ὁ Περδίκκας διεκώλυσε τὸ στράτευμα. Τα Θηϊ πὸ 
Ἰοοιι5 51 12}}18 δϑϑεῖ οἱ, αμὶ ΠΥ, 6. Ἰεριθαι χαὶ πρῶτον μὲν οἵ 

περὶ τὸν Ζημοσϑένην Πλαταιῆς τε καὶ περίπολοι ἐςέδραμον, οὗ 

νῦν τὸ τροπαῖον ἔστι, καὶ εὐθὺς ἐντὸς τῶν πυλῶν (ἤσϑοντο γὰρ 
οἱ ἐγγύτατα Πελοποννήσιοι) μαχόμενον τοὺς προςβοηϑοῦντας οἵ 
ΤΙλατανῆς ἐκράτησαν. ἴατα Δαατα᾿ ᾳαίαάεπι ραγιίοι!α δέ παπο 
γψαϊϊοπογη. ἰαθοίαοίαιε νἀδὲν: 86 ντὐἀϑίαν ἰδηΐαι ; ΠΟῊ 

ψν γα βιρνογι. Ἄδα δηΐπὶ οσπβοὶὶ Ἰοοι8 11], τοτ. “Ἡμέρας 

μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δ᾽ ἕκτῃ ἐτάσσοντο ἀμφότερον ὡς ἐς μα- 
χην. καὶ --- μεῖζον γὰρ ἐγένετο, καὶ περιέσχε τὸ τῶν Πελοπον- 

νησίων στρατόπεδον" ὁ δὲ Δημοσϑένης, δείσας, μὴ κυχλωϑῇ, 

λοχίζει εἴο. ὍΘΙ δέ φασπη [1 ορίϊηι!5. σΟαΙοΙ δ ιι5 ἀθϑὶς, ἃ 
Βαιδγὸ ΔεἸείατα εϑὶ, βεα σπα ἰδ, αὖ 40 4111 ἰΙοοἱ ἀοσεπὶ, ἴν 

ἀαοΡατη αἰΐεγο ρυδθίου. δέ δἰϊαπι καί ροϑῦ ραγθιιδϑίη 80-- 

ταπαεὶ. ὙΠΙ, 29. “Ἑρμοπράτους δὲ ἀντειπόντος, τοῦ Σνυρακο- 

σίου στρατηγοῦ --- (ὁ γὰρ Θηραμένης, οὐ ναύαρχος ὧν, ἀλλ᾽ 
᾿᾿ἡστυύχῳ παραδοῦναι τὰς ναῦς ξυμπλέων, μαλακὸς ἦν περὶ τοῦ 
μισϑοῦ). ---- ὅμως δὲ οἷο. ὙΠῚ, 79. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ταῖς ἐκ 

Σάμου ναυσὶ δυοῖν καὶ ὀγδοήκοντα, οἱ ἔτυχον ἐν Γλαύκῃ τῆς 

Μυκάλης ὁρμοῦσαι ---- διέχει δὲ ὀλίγον ταύτῃ ἡ Σἅμος τῆς ἠπεί- 
ρου Ἡρὸς τὴν ᾿υκάλην᾽ --- καὶ ὡς εἶδον τὰς τῶν Π]ελοποννη- 
σίων ναῦς ἐπιπλεούσας, ὑπεχώρησαν ἐς τὴν Σάμον, οὐ νομίσαν- 

τες τῷ πλήϑει διακινδυνεῦσαι περὶ τοῦ παντὸς ἱκανοὶ εἶναι. καὶ 
ὥμα -- προήσϑοντο γὰρ αὐτοὺς ἐκ τῆς Μιλήτου ναυμαχησείον- 

τας" --- προςεδέχοντο δὲ καὶ τὸν Στρομβιχίδην εἰς. Θεηίαιιθ 
Ι, γὰ. Τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων --: ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν 

τῇ “Πακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ἤσϑοντο τῶν λό- 
γῶν, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς “ακεδαιμονίους εἶναι. 

Τ0ι] 5ἱ καί ἀβεββϑϑῖ, βἰσαοίασα ρίδηθ θα θη 6ϑ8εΐ, αἱ ἴῃ 10- 
οἱβ εὰρ. Χ, 1πἴ1, ἐγδοίαι5, Ααἀά, Μεδιη. αν. ρ. δοθ.. [πὰ 
ααῖθι5 ρα θη μῈ 8608 βίσηδ ὨΣΊ τη 445, δῃ ΟΠ [85 Π16-- 
1108, παι ἴδοι! ααἰάδιη αἰ κουὶθ, πϑαάθδ τη] τοίου : 
ἀποάϑὶ ἰάτπεπ οορίἑαϑὶ βουὶρίογθια Πΐο 81 οἰ ϊττιπὶ ὅϑ5ο, 

ι 2 



δοῦ Π. ΒΚ ΕΠΟΟΥΤΙΟΝΕ ΤΗΘΟΘΥΘΙ915. 

αοά ποι [δοεγεὶ 18, οἿἱ δἰιβηιοαί βἴσπα πὰϑι ἰδία Θββϑθηΐ, 

τϑοϊϊα5. νἱἀθηΐαν. οὐ ἰθηάδ.., ὨΪ81 ογίθ ρευβρισυϊαίθπι 
δαϊαναπάδπι ογθα 18 Ππ 6 ο οἶσθ, ν6] αηΐπ8 ναὶ ἀπμαΓΠι τι|88. 

Ηδβεο ἴδια βιΠποίαπὶ (6 νε θογιι οοἸ]οσαἰϊοπθ., 48 πῃ 

4απτὰ Ῥοσίγθπῖο 000 σΟΠ 5] ἀθυ αν θυ πη15., ἰοἱ! 46 ΤἬσογα!- 

15. ΒΕΓ ΟἿ] αἰδρα αίίοιμ δὶ ΠΠΠ15 ππροπεπάμ5. Εἶδα ν ΘΓῸ 

ΠΟῊ 116}18 ροΟϊΘΥΙΠ118 ΔΌβοϊνεγα, αθδη 51, πὲ ἀΠῸ ο0η- 

δρεοῖα οὐημδ ΘΟπ ΘΙ Ρ]ΘΠΙαν, ἥτιὰ8 ΡΥΙ5 αἀἰοία δαπΐ, δ- 

406 νεναπι ΘΡΤΘΡΙΪ ΒΟΡΙΡ ΟΡ 18 ̓ π|ᾶ σ᾽ Π 6. ΔΉ 0. ὨοδβίγΟ 111-- 
ῬΥΪχηδπηιι8., Ποο οἰπ8 δ ἀἸμπηπ8 αὶ ὙΥ̓γ τ θηθδοο (ΕΠ}}. 81- 

βίου. Ργεθίαϊ. Ρ. 11.) βουιρίαμα ΓΕ ΘΟΟΏΙΆΙΠΙ : 
νοϑϑουμα 5 6ϑὲ (ροβὶ Ηογοδοίαπι) ᾿ΓΠαον 1465, εἰ 1ρ86 
Ῥαὶπιαγῖι5,. 864 ἀἴνειβα γαίίοηθ, Ναὶ δἰ ἀγσατηθη- 
ἔα παραὶ Ὀγανιαβ, τὸ ΟΥ̓Δ ΘΟ ΠῚ, χϑ χῖτη6. θ6}}1 

Ῥεὶορομπδϑὶι: Π60 ΟΠηηα πᾶγγαΐ, 6086 νἹΟ οἕ δυα!ῖ- 

νἱῖ: 564 δὰ ἔδγθ, 486 πιδιουϑὶμ αἀἶσηα, δ, δχρίο- 

ταῖϊϑ ἰθϑυι θ5 Βα Ρἀ ποί841π6 ταἰομῖθ8. νϑγὰ πα] σαν: 
ΤΑΤῸ ΤΈΡΥΘαΙ6Π5 ἃ ΡΥΟροβΐο,; Ππ6Ὸ ὈΠΊΘΔΙΒΠΊ Ὠἰδὶ ᾿ρ50 

Ῥοβίμϊαπίθ Ῥγοροβῖο: οἰάθηι Ὀγθνιίαί! βίπάθηθ. ἴῃ 

ογαίϊομθ. οὐπι ὙΘΥΡ15,. 4186 5 πρΈϊα [δ ἰοΐξίεια Π8-- 
Ροπὶ βεμίθμὶϊαϑ. {πΠ} ΘΟΠΊρΡΟϑιοη6, 418 δε θη 188 

ταδὶ ὈΟΠΙρΗ πηι ηΐν αα) ΘΧΡΙοδμΐαν, δα θῖπαα 

τ Δ ΡῚ5 ΟὔΘΟιΓἑα, 4α8Π 1Ππεἰταηΐαγ. θα 1π π8ο 
οοατοίίοπα εὖ Ὀγανιίαϊθ τ]ΡΆ 0} 6 εδὲ ἀϊοῖα 4πδγη 51} 

6 η5Ι 115 ΤΠ Δ ΡΏΠΟΙ15 δἰ ΘΗ ] 1118: 64ᾳδιπε σαν 5 56 Π 6 }-- 

δ: 4άδιι οαγίαβ νιρίαϊαγα σου πια 6 δδϑιϊπηαίου: 
4υϑηι 8016 8 οἱ. νευμ5. δχρ]οαῖον ΟδΒΒαΓ 1, Ἔνθ η- 
απ, ῥγαάδηϊίαθ ἔπι Οἰν 115. ἰὰππὶ Β6]]Π1ο8 6: απ 

᾿ΐδπὶ βασαχ ΘΟΠ 5] ΠΟ ΠῚ εἰ ΤΠ ΠΟ ΓΙ ΠΕ ΠΊΔΗΙ ΘΉΪΏ.Ϊ 

γδοθβϑαθηι ἱπάαρσαίον : αλλ ἀδπίηπι οἰοαχ ταυηπι 

σοϑίδυαπὶ πδυραῖου , ἴῃ η1ἃ8 τηθαϊᾶ5 ᾿οσθη 8. ΔΗ] Π1115 
αρνορίαβ εἰ ΔΡΠΟΓ ΠῚ 8 γρι πῃ} δ α1γ6, δἰ οϑϑάδς. 
φογ απ πα 418 ΡΥ ΘΒΘΠ8 ΘΘΓΗΘΙῈ νἱἀδίπν, δἰ ντ 5 46- 

ἴποῈρ8 σομπηπιοίϊοθτι5 ἃριαίαν οἵ νεγβϑαΐῃγ. 
- 
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Ι.- ΟΆΑΒΟΛΕ ΨΙΤΑΒ ΤΗΙΟΥΘΌΤΙΌ15. 



παν νων 
.. 

τ ΎΑΦΙΝ ἌΝ αὔτ, 

ΜΘ ὲς ἃ 
ἢ 

εὐ τν 

ἤχρνυ ΕΝ υνόμα 

: δὰ ἜΝ Ἀἰμμὸ γϑδήνν ΜΑρ ον πιλνος ὃ 
ἐν ἐπ Χο, ΠῚ μερδρινδυνακο τας 

ἐν ἈΝ ἐγ αν ἀΩΧΩΣ: Κι -ΑῚ Δ δ 
. 

ἀκυν, 

μελβδερκιων 

Ὧ ̓ ΚΜ ἰῇ κῇ 



ὩΠΑΡΚΕΛΛΑΙΝΟΥ͂ 

ῈΡῚ ΤΟΥ͂ ΘΟΥΚΥΖΊΖΟΥ ΒΙΟΥ͂ 

ΤΣ ΤΑ͂Σ ΑΥ̓ΤΌΣ 

"ἀπὸ τῆς ὅλης ξυγγραφῆς παρεκβολή. 

(Νοιαθ βυθδίθοίαθ δὶ πἀποῖς σαταπέ, δαπὲ Ημπάβοιϊ, τὶ ὑποῖς ᾿ποϊιιδδα 

δειπὲ, ΒΘΟΚΙΙ, πἰβὶ 81 αφυἱά νεὶ Ἂ οο. Ῥαϊ. ὁποΐδέυτη 6δϑξ, 4π 6 πὶ ῬΤῸ 

πο ῖ5 θϑπθυοΐθ οοῃίι!ε Υ, Ὁ. Ου1], Ετοπιπιοὶ, ναὶ νου Ῥ, «κα- 

ἀϊίαπι Βαβθεὶ ) “ Ασα 

Ἅὺ» Ζημοσϑένους μύστας Αγινηλένους 'ϑέϊονι ἰδ τὲ καὶ 

ἀγώνων; συμβουλευτικοῖν τε καὶ δικανικῶν. » γθημάτων μεστοὺς 

γενομένους, καὶ ἱχανῶς ἐμφαρηθέντας, ὧρα ΤΉρὰν καὶ τῶν 

Θουκυδίδου τελετῶν ἐντὸς 5, καταστῆναι. πολὺς γὰρ “ ἀνὴρ τέ- 

χναις, καὶ κάλλεν λόγων, “καὶ ἀκριβεία πραγμάτων, καὶ στρα- 
Ῥ. 

[«α Ὅς “7αγοθίγιο. ἵρϑο νἱ4θ βιργα εαρ. 11. ἱπ|, Ῥ.] 
. ὖ Οτθαϊάεγίπι μαισ εἰ 55ου δείοπαπι οροτίς ἸΟΠΡΊΟΥ 5. ἔπ1550 ἔγαρτη θη" 

ἔσται, αὺο σιάθιυς ΘΟΙΠΡΙοχαβ [586 νἱΐαβ. ργδθϑίαπίϊοτιιπι φιοτιι πέτα 

Ν᾿ δὲ Ηἰδέουϊοογιιπι. γί “δαπὶ ἐπ ἐπσεπὶ Ῥγοΐαν βθδθαιο 

Ἱπωογἀϊαϊς ϑαἀἸλοπὶ ργϑοπιῖοῖε φάμα : Ἰαιϊηϊταῖο᾽ ἀοπανιὶ 15ααορμς Οα- 
δσαμδοπιδ: ἐνο Ροϑέθα ρα ομα, Ῥίυσπιδααθ πὶ Ἰοοἱ5. 1] δίγανῖς «Δεπιῖί. 

Ῥογΐέιιξ. 

[ς χισαϑδνω; βουιρίασι8 εγαΐξ Κι ἄω. αἂ ὥρσρα, ἤρα . 

105. Αἱ ἐνημένους. βαβίθοι ἱπβηϊενβ 6586. ροίεοι.. Ρ1 
[« ο ἀνήρ. ἀαδαιῦ. ὃ ἀνήρ Ἰεροπάστα σομοεραῖ,. ϑέαιπι 

Ῥτο στραΐξηγίᾳ ὁ ϑωϊώαε κι, Τλπὸ. εἰ “Ῥαὶ. οοὔ: σμὲρυϊῃιυα. στρα- 

τηγίαις. Ρι.] ΔΛ αρέρὶ ᾿ πηρρς ὧν. 

"» 



Ἐ᾽ 

5,3 ' ΜΑΡΟΕΙΙΙΝΙ 

τηγίαις, ὃ“ καὶ συμβουλαῖς, παὶ πανηγυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. ἄἀναγ- 

καϊον δὲ πρῶτον εἰπεῖν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ γένος καὶ ἦ τὸν 

βίον. πρὸ γὰρ τῶν λόγων ταῦτα ἐξεταστέον τοῖς φρονοῦσι! κα- 
λῶς. Θουκυδίδης τοίνυν ὃ συγγραφεὺς ὅ ᾿Ολόρου μὲν προ- 

ἤλϑε πατρὸς, τὴν ἐπωνυμίαν ἔχοντος ἀπὸ ᾿Ολόρου τοῦ Θραᾳ- 

κῶν βασιλέως, καὶ μητρὸς ᾿Ηγησιπύλης" ἀπόγονος δὲ τῶν εὐ- 

δοκιμωτάτων στρατηγῶν, λέγω δὴ τῶν σύερὺ Μιλτιάδην καὶ 

Κίμωνα. ὠκείωτο ἢ γὰρ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει πρὸς Μιλτιάδην 

τὸν στρατηγόν" τῷ δὲ Μιλτιάδῃ, πρὸς ἷ Αἰακὸν τὸν Διός. 

οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος ὃ συγγραφεὺς ἄνωθεν. χαὶ τούτοις 

Ὁ Δίδυμος μαρτυρεῖ, ᾿ Φεῤεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν 

φασκων οὕτω λέγειν. ,, 5 Φιλαίας δὲ ὁ Αἴαντος οἰκεῖ ἐν 

6 Καὶ συμβουλευτικαῖς τα !]οπὶ ἐαπα Οαδσαμδ. [ΛΈ νἱᾶ, ϑαΐάας νἱϊο 

Ταμγα, ῬΩ 

Υ Ατνεσαϊμπην ὁπ. Ῥα]. 

5. Ολόρου βεπιρεν οοἄ. ΓΡα]. 

ἃ Γάρ. Τα Ῥαϊ. γυ]ρο δέ. 

Υ 1ὰ 46 Μηπδᾶθ Ἡδγοάοίμς 1. 6. ο. ὅ5. Λάὶ Ἡωϊρογδίμπι ἴῃ ὝατΥ. 

Τ,θοει. ἢ. τοίου 9. Ρ. 20. 

κ ἀπ ὡς αἰχιπι πο Πιάγπιμδ 15 ἐτὰ 41 1 ὨΙοίαίου8. δὲ 

Ὑντασανίτοσι {ει ΡΟΥ 5 νἰχῖς, δὲ Χαλκέντερος Δρρε]]δίυγ 40 “4πι-- 

τηΐατιο Παγοοϊἶηο αἰϊϊδηπθθ, απ Πίάγπιμβ οορποπιθηΐο Οἰαμαὶ, ᾿ 4 

(16δῖθ δϑωξάα) ἀθ Ζλμογ ἀἱαϊς τὰ ἀπαϊορία δτταίβα ϑοΥΙρϑιῖ. οΙάς Κ7ο--- 
ὅἴώπε 46 Ηϊἰβίουιοῖβ Ου. 1]. 1. ὁ. 24. ) 

Ζ Ῥλοτθογάία ἄπο, [ϑυγίτιβ δὲ Πρ υῖμ8 δῖνθ ΑΥΠ απ θμβ18,7 δι Ρ}α»- 

Σοδ ξαογ πη. ΝΝΌΠῚ5. ἀυθιέο αυὶπ Ῥ΄σγεογασδ, ουϊαὰ5 ταρυηθπέιμη εἷ-- 

ἴαι Π͵αγοο ϊίγεμδ., Ἰάετα δ ἀὸ 116. ουΐπθ ταθηπίμε δέγαδο 111 2... εξ 

αθτα δαἀπιοάιϊπι ΔΗ απ 6556 οϑίθμαιε ΠἼογι 5. Παϊΐϊσαγπ. 1. κ᾿. Ἀπεᾳ.- 

ἌΡ ἰηαιΐε: ἄνδρα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων Φερεκύδην Εν ̓4ϑη- 

ναίων γενεαλόγων οὐδενὸς δεύτερον. Μιάθ ϑαϊπιαδέιμππι δὰ ϑο] πάπα, 

Ῥ- 8δ0ο. Κοσδίεπι ἀ6 Ἡϊβέουϊοῖβ Ου. 1, 4. ο, 4. εἱ ἥεπαρίωπε ἴπ Ὠ)1ο-- 

δεμθπι Τιαδγίϊαπ,, ἢ. 08. {Ὑ114. οπιπῖπο ϑέυγζηισι ἴῃ ῬΗΘΥΕΟΥῚ8. ἔγα- 

ΒμΘη 15, σεγαθ 1789. Εὐ115 Ρ. 89. 55.} 

πὶ ΑἸϊ5 ϑδὲ Φιλαῖος. (δέορπαπμδ ἴτι ὑπαυβ. ἘΠ, 2. γι ιλαῖος.) 

Δρυὰ Τχοέξοπι Φίλιος ργοὸ Φιλαῖος Ἰορίξαγ, οχίριιο αι απὶ τπιθηᾶο, 

Ξε ἰδηιθη φιυοά Αἰ δἰγιδοοίωπε αἰϊοβαὰθ ΟΠ Π]]05. ΘΟ 34:6 ἀεοεριῖ. αἱ 

ῬμΙπαμη πυοηᾶεπι ἀΐνογθιιπι α ῬΉ]6ο ἱπέογ Αἴδοῖβ ΠΡΘΤΟ5 ῬΟΠΕΤΘΙξ. 



'Ψ᾿ ἂν» 

ΥΙΤᾺΑ ΤΗῦΟΥΙΟΙ5. ι ἐς] 

Ὁ [ταῖς] ᾿άϑήναις. ἐκ τούτου δὲ γίνεται 5 Δάϊκλος᾽ τοῦδε, 

᾿Ἐπίδυκος τοῦδε, ᾿Ζπκέστωρ᾽ τοῦδε, ᾿4γήνωρ᾽ τοῦδε, "Ολιος" 
τοῦδε, «Δύκης᾽ τοῦδε, Τύφων᾽" τοῦδε, “αϊος". τοῦδε, “5 ᾽4γα- 

μήστωρ᾽ τοῦδε, Τίσανδρος, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος ἐν ᾿Αϑήναις 
» τρῦδε, Μιλτιάδης". τοῦδε, “Ιπποκχλείδης, “ ἐφ᾽ οὐ ἄρχοντος 
ΤΙαναϑήναια ἐτέϑη. Ἔ " τοῦδε, Μιᾶλτιάδης, ὃς ᾿ ὥκισε Χεῤῥόνη- 
σον.“ μαρτυρεῖ τούτοις καὶ Ἑλλάνικος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ ἃ ᾿ 

᾿Δσωπιδι. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶποι τις, τί αὐτῷ πρὸς Θουκυδίδην; 

Ἡΐς τὰπι 1115 ὩΠαποῖ ἱπίεσ Ῥεΐοσας, ἔππὶ δὲ Ῥαμδαμίαθ ἴπ Αἰεϊοῖβ, 
ποιὰ Αἰδοῖβ, βεὰ Ἐπγυββοῖς ἢΠ1ὰ8, Αἰδοῖὶβ πθροὸβ αϊοϊξατ, Μογοιοέμδ 

ἴαηιθι ΠΡ. 6, ο. 85. Αἴαςὶβ δίπαπι ἔδοιξ, [οἵ. 8655, δὰ Ηοτγοά, ρ. 455.] 

Ῥιωέατεῖο ἱπ ϑοίοπα εἱ ῬἈΣΙδοιι5 εὲ Εμγυϑᾶσεβ Αἰδοὶβ ΗΠ ἀϊοαπίωτ, 

χε Αὐξῖο, οὔ}, Ῥαΐ., δχ ἄὰὸ ρϑυ]ο δπίβ οὕτω φρο οὕτως, θὲ 5ϊἴα- 

εἶπι γίνεται ῥῬτο γίγνεται. Ιάεπι Τόφων. 
ὁ Ἐογϑβαη “ΐχλος. Οαδαμδ. 

ο0 Ὧδ ποὺ, πὲ ὅδ τ] !αυῖδ Π1Π1] τποπιογαθῖ]6 ῥτοαϊεαγ, πἰεὶ ηυοὶ 

Βαπο (ουτα ἐπ᾿ ρυῖναΐα ξουξα δ ὙἸΧΟΥΙΠῈ σαθίετ) ΑἸμ6 πὶ Ατομοπία ἔμϊ559 

αἰιέ, Πμίρσογοίμς. Μιὰ ἤ͵ομγδίαπε 6 Αὐοβοπς. ΑἸ. 1. 1. ο. 1. 

Ῥεῖ οὐτα Οαξαιμδοηπο ἀϊοβπάιτη, αυδράδπι Βὶς ἀεβίἀθσασὶ, [αἱ 4ο-- 

σοπξ θείαπι τπᾶποα νοσρα ἐφ οὐ ἄρχοντος,] γεὶ οὐπὶ Ἐωΐξογϑίο Ἰεσθη-- 

ἄσπη τοῦδε ᾿Ιπποκλείδης, τοῦδε Μιλτιάδης οἷο. Ναπι Ἡετγοαοέας 11-- 
Ῥγο βδεχίο ρομὶξ ΗἸρροοϊάετη ὙἸδαπασὶ ἩἸΐαπα Ἰπίθυ ργοσοβ,, ααὶ ϑ[ογο- 

πε Αρατγϊβίαθ σᾶμ58 νεποταπί, Ὑιάθ Ἡμέρεγδέμσα,, Ὁ. 80. 

4 Ἰάεπι ἐδβιαϊων “ποπΎπιμδ.,), ουἶὰ8 τηθπιΐη: ἤουγδί5 86 Ασομοηῖς 

ἍπΠε, 1. αν. 6. 11. ϑεά πίοσαιε σαρίθηάιβ 46 συπιηΐοο 6115 ἔδδεὶ οογία-- 

τὰΐη8., απο ἕμπο Ἰμδεϊταΐππι. Ἐμδοδίμδ Οἤγοπ. 1. σοὶ Θχροηϊέ, δε 

π᾿ ἀηπατα ΗΠ. ΟἸντηρία 15. αι, τεξοσί, Ψιὰθ δὲ δ7ομγδέμηη ἂς Βεξπς 

ἦι. Ρ. 82. εἰ Πιμέρενϑιὶ αν. Τιθοῖ, γῳ ὅ1. (Α84, δοαϊίρογωπε αὰ Ἐπ- 

380. τ. ΜΟΟΘΟΘΟΙΠΠ1.) ' 

τ Ἐτὺίατα Ἠϊς ἀοϑιιπε αυδεῦατη. Νοπ οπὶπι ΗρΡΡΟΟΪ 465, αι ῥτοχι-- 

τὴθ Ῥιδδθοεϑβῖς, ΠῚ 5418 Ἠμΐτ5 βοόθπαὶ ῥέεν ἔμ, 864. Ογρβεῖυβ., αὰ- 

οἴοτθ Ἠετγοάοίο, 1. θ. ὁ. 86, ἩΡΡοΟΟΙΙΙ αὐΐοπι ἡὐίδπαπι ἢ] ἰὰ5 ἔπουῖ, 

ΠΟΠ ᾿πυϑπῖο. ἱ 

ΜΝ ἴϑικισε ἰθρὶι Οαδαιὔοπιδ. (εἰ διερλαπιι5.) ΓΒ οδρίπιιβ μοο ῥχὸ 

τος. ᾧκησε. 5. 8. Μη Πδ468 νοσδίαν Χεῤῥονήσου οἰκιστής. Ῥ.] 
4 ὕτ ἄυο Ῥλεγεογάαε, ἴῖὰ εἰ Ἡεϊαπίοὶ ἄπο ἕαοταπί: ἀπ ΝΠεγ-- 

Ἰϑπαθιιδ., δππηῖδ ἀυοάεδοίπιη Ζ]ογοάοίο σγαπαϊου, δἰτογ δαΐοπι ΝΠ 65118, 

Ουΐὰ5 δεὶδβ ΠῸΠ ϑ6ιϊ5 οονσηϊία οοί. Ηοϊϊαπίδὶ ουϊυδάαπα τππεπίϊοπεπι ξ8- 



διά ΜΑΒΟΕΊΤΙΝΙ 

ἢ ἀο τ -- ,“ ᾿ ΄ ᾿ ἊΝ - ἷ ͵ 
5 ἔστι γὰρ “οὐυτῶς τούτῳ συγγένης.  Θρᾷχες καὶ Ζύλοπες 

2 

ἐπολέμουν πρὸς ᾿Δψινϑίους, ὄντας γείτονας" ταλαιπωρούμενοι 
κἢ ι 3 , » - 

δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ τί κακὸν οὐ πασχοντες, ἔκ τοῦ μεῖον ἔχειν 
5 - ζ ι - -“"" 

ἀεὶ τῶν πολεμίων, “᾽ καταφεύγουσιν ἐπὶ τὼ τοῦ ϑεοῦ χρηστή- 
ς5ς7 σ ΠΥΡΥΕΝ Δ ᾿ ΓῚ δ᾽ κ. ν. Αὶ ἔϊ ἃ [ά θια, εἰδότες οτε μόνος 7 ὁ ϑεὺς ὅ ἐξ ἀμηχάνων εὐοίσκει πύ- 

»" Α 3 ϑ.- δ 

ρους, υ»" Θεῶν γὰρ ἰσχὺς, παὶ κατ᾽ «Αἰσχύλον, ὑπερτέρω᾽ πολ-. 

οἷε ΤΑἠμογεῖ 1. ας [σᾶΡ. 97.1 δυπάεοιπηιθ σαροηϊξ ἱπίου Ατξίοοϑ ἘΠ 5 ο-- 

ΤΙσΟ5: 64] ἴογδαμ ἰάθια 818 σαπὶ 60, Οἰἶπ|8 ΑΒΟΡΙ85 οἰξαξυν α “αγοοϊἝσο. 

νιάθ Ζοφδίωηι ἀ6 ἩΙβιουοῖα Ου. 1. 1, ὃ. 1. 68}, 4. ο. 5. [πὰ ῥυϊπὴῖβ 

ϑίυγΖ. 1π ΕΠ ΘΙΠδηϊοὶ ἔτᾶραιαι. ΠΤ ροῖαθ 1787. θα εῖ8. Ὁ. 80. 5.} , 

τι Οὕτως τούτῳ. Τία Ῥαὶ. ψαξο οὗτος τούτου. 

Ψ Ἡοτούοξμ5, Βαυς Ἠἰδίουϊαπι γϑίοσε, βε4 1, ὃ ΠαγοῦἑἼἧἕγεεπ 

1105 διιοΐοτθθ 6556 δϑουσξππι Δρραγθαί. Οὐ οἱ Θρῷκες δἵ Ζόλογκοι 

εχ ᾿εγϑάοξο Ὑθϑου  μ Π1} τπλ] απ: αἀπθτ “όλογκοι (το ϑέδρ λα") 

ἔϑνος Θράκης, 4όλοπες ἐϑνος Θεσσαλῶν. [6 4. ὙΥε5561. ἃ Ἡετοά, 
Ῥ. 482. 41 ἀοοορί “ὐλογκοι τθροποπάππι 6556. 1ἀ4εππὶ οοπῆγιπαΐ 868}0]. 

1ηθᾷ. 1η Ατ᾽βει 4. ἀρ. Ψαίοκοη. τροῖ.1 ᾿ 

χα Ἔς Δελφοὺς ἔπεμψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ πολέμου χρησο- 
μένους. Πογοάοΐ. 1. Ὁ. δ, 54. ; 

γ τις, 46. Ῥα]. 

ς Δεινὸς γὰρ εὑρεῖν καξ ἀμηχάνων πόρον. «σδοΐγίως τὰ Ῥτο- 
γηθίπεο νἱηοΐο, ν. 50. Ογηῖθα ἢοο ἰρβαπι οἰΐαῦ οἱ “2 ειϑέορλαπίς δεἾιο-- 

ἐἰαδίθ5 δα Εᾳυϊε5, δὲ πόφους 165]ξ, δἰομιί Μ]αγοοϊιίηιο. [ΒιΘοερὶξ ρ]ὰ- 

γί θα ϑομαῖζΖ. : 

α ΤἸία εὐϊάϊε δέορλαπμδ,, Θεῶν γὰρ ἰσχὺς παὶ κατ᾽ Αἰσχύλον ὑπερ- 

τέρα. πολλάκις δ᾽ ἐν κακοῖσι τὸν ἀμήχανον καὶ χαλεπὰς ἘΦῈ ὑπέρ 

τε ὀμμάτων χριμναμένων νεφελῶν ὀρϑοῖ. «414, Ῥίον. Βα. [Ὁ οᾶ, 
ῬΆ]. οὑπὶ τεοθρία βδογιρίέιμγα οοηβθηϊ, ργαρέεγημαιη απο ϑεοῦ Ἰερῖξ, 

εἰ δύας οτ.}] [Ι͂ἢη ορείμι!β᾽. “45 οὐγ  δαἀϊομίθ5 (185. ἑπτὰ ἐπὶ Θή- 

βαις ν. “ὅ1.) Ἰορίεαν: ».) Εστι ϑεοῖς δὲ τ΄ (δ᾽ ἔτ᾽ 41. ἐσχὺς καϑυπερ- 

τέρα.“ πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι τὸν ἀμήχανον ,. ἔς χαλεπᾶς δύας, 

ὕπερϑ' ὀμμάτων πρη““ μναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. [{ἡ. ε8, ϑομξΣ, 
Τοσολ δϑιπιᾶ 118 γ. 200. 88, ἰδριπίωγς 

Εστι ϑεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα. 
Πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι τὰν ἀμήχανον 

Ἔκ γαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 

Κροημναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. Β. 



᾿ ΥΓᾺ ΤΗΟΥΘΙΌΙ5. δι 

λάκις δ᾽ ἐν κακοῖσι τὰν ἀμήχανον ἐκ χαλεπᾶς δύας, ὑπέρ τε 
3 ΄ ͵ ΄ 2 “ἐς ᾿ 4 ᾽ 
ὀμμάτων πρημναμένων νεφέλαν ὑρϑοῖ.“ καὶ οὐκ ἐψεύσϑησαν θ 

ἔ, , ᾿ Γ ΑΒ ὝΨ Δ ’ δ δ ΄ ἰ τῶν ἐλπίδων. ἐχρησϑησαν γὰρ πρατιστον ἕξειν ἡγεμόνα τοῦ- 

τον, ὃς ἂν αὐτοὺς ἀλωμένους ἐπὶ ξενίαν " καλέσῃ. τότε καὶ 
Κροῖσος εἶχε «“υδίαν, καὶ τὰς ᾿ἀϑήνας ἡ Πεισιστρατιδῶν τυ- 

ραννίς. ἐπανιόντες οὖν ἀπὸ τοῦ χοηστηρίου" περιέτυχον τῷ 

Μιλτιάδῃ “ πρὸ τῶν ὅρων χαϑεζομένῳ τῆς ᾿Αττικῆς, ἐχϑθδ. 

μένῳ μὲν τῇ τυραννίδι, “ δικαίαν δὲ ζητοῦντι τῆς ᾿Αττικῆς 

ἔξοδον. ταῦτα γὰρ ὠκονόμησεν ὃ χρησμὸς αὐτοῖς. “ ὁρῶν οὖν 7 
3 Α , ᾽ ν Α ΄ , 

αὐτοὺς πλανήτων ἔχοντας στολὴν, συνεὶς τέ δύναται πλάνη, 

καλεῖ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπηρετῶν τῷ χρησμῷ λανϑά- 
. ΠῚ Ὶ ᾿ 6 ΄ ᾿ ᾿ι Ἢ » Ὑ - 

γῶν. οὗ ὃ ἤσϑησαν, τὸν ἡγεμόνα τὸν ἀπὸ τῶν ξενίων εἰλη- 

φότες" “καὶ πάντα αὐτῷ διηγησάμενοι, στρατηγὸν ἐχειροτόνη- 

σαν ἦ αὐτόν. ὅ οἵ μὲν οὖν τὸν ϑεὸν φασὶν ἐρωτήσαντα ἐξελ.- 
ϑεῖν᾽ οἱ δὲ, οὐκ ἄνευ γνώμης τοῦ τυράννου τὴν ἔξοδον πε- 

ποιηκέναι, “ἀλλὰ τῷ κρατοῦντε τὴν πρόφκλησιν τῶν Θρακῶν 

διηγησάμενον, ἀπελϑεῖν. ἢ οἷς καὶ προῤδοὺς δύναμιν, ἀπέ- 

σπεμψεν, ἡσϑεὶς ὅτι μέγα δυνάμενος ἀνὴρ ἔξεισι τῶν ᾿Δϑηνῶν. 
οὗτος, οὖν ἡγούμενος ἐπλήρωσε τὰ μεμαντευμένα, καὶ μετὼ 8 
τὴν νίκην γίνεται καὶ Χεῤῥονήσου οἰκιστής. ' ἀποϑανόντος 9 

ἴπ φυϊθὺ8 τῶν σεγέθ υἱεοβιιον 6886 ἄοοοξ πιθίσιπι, δέ γϑγᾶπι βου ρέυ- 

ται Ἰπυθηΐ858 νἱ δίων Ηδθαίηϊι8. Ρ.} 

[Ὁ Καλέσῃ. Τία τεοίθ Ραᾳ], Νῖαϊθ νυΐφο καλέϑι.. Ρ. 

᾿, Ὁ} ἀμθιο ἰορεπάμπι, πρὸ τῶν ϑυρῶν καϑεζομένῳ τῆς αὖὐ- 

τοῦ οἰκίας" πᾶπι Πεγοάοίμς αἰδαχιϊπι τοΐδγε, δὰπὶ 5ϑάϊθβε ἐν τοῖσι 

προϑύροισι τοῖσι ἑωυτοῦ εδβὲ διιΐεμη ΟΥα5 ΕΥΤΟΥ 6 σοπιραπᾶϊο ΠΠ οτᾶ-- 

τι), δὲ ῥγᾶνᾷ Ῥτοπαποίαπαϊ ταξΐομθ. μίροτοίμβ. [Αὐᾶαχ βοοίαι 

φοτγθοῖῖο. 

ἃ Ῥαϊ. ξητοῦντι δὲ ΦΤΟΡΝΝ ᾿ 

ε “Ορέων τοὺς Ζολόγκους. παριόντας, ἐσθῆτα οὐκ ἐγχωρίην ἔχον- 

ταῷ, καὶ αἰχμὰς εἴς, Ηδτοάοί. 

} 16 Ραὶ. αὐτῷ (ἰοτέβ αὐτῶν). 

8 1τὰ Ἡεγοάοξιδ τὸτι πᾶγγαὶ, ἡπιθπὶ Ὑἱῆθ 1, 6. ο, ὅδ. 

ὦ “Ὃς καὶ προςδούς Ἰθροπάμπι εχἰβίϊηδε Οαδαιῦ,. 
ὁ [Εχμίβυΐπιι8 βοσίρειιγαπι ῬΑ], Ψα]ρο μετὰ παιδός Ῥγο τοῦ παι- 



51:0 ΜΑΚΟΕΙΠΙ͂ΝΙ. 

δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, διαδέχεται τὴν ἐν Χεῤῥονήσῳ ἀρχὴν 
ὌΣΡΣΤΕΣ , Ρ. νᾺΘ, 4 ἢ στο ΣΝ Ζ 3 δὰ εἶ 

οἷ Στησαγόρας ὁ ἀδελφὸς “ αὐτοῦ ομομήτριος. ἀποϑανόντος δὲ 
ἢ Ρ πο ᾿ 3 ι , δ" 4 παὶ τούτου, διαδέχεταν τὴν ἀρχὴν ἱΜιλτιάδης, ὑμώμαμάξ μὲν 

τῷ πρώτῳ οὐκισῳ, ἀδελφὸς διρμΣεησαχόφου ὁμομήτριος καὶ 

11 ὁμοπάτριος. οὐ οὗτος οὖν, ὄντων αὐτῷ παίδων ἐξ ᾿Δττικῆς γυ- 

ναιπκὸς, ὅμως. ὀπμθωμῶν δυναστείας, τ λαμβάνει Θρᾳκῶν βα- 

σιλέως ᾿Ολύρου ϑυγατέρα ᾿Ηγησιπύλην πρὸς γάμον. ἐξ δὺ καὶ 

το αὐτῆς γίνεται παιδίον. κατελϑόντων δὲ εἰς τὴν ᾿Ελλάδα Περ- 
σῶν, συσκευασάμενος τὰ αὑτοῦ, εἰς τὰς ᾿άἀϑήνας πέμπει, καὶ 

᾿] . Α πὶ , 3 κα,» -π ἢ 4 ..' δ ἡ " 

τὰ πολλὰ τοῦ γένους ἀποστέλλει. ἢ ὃδὲ ναῦς αλίσκεται, ἐν 

ᾧ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ" ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐκ τῆς γυναικὸς τῆς Θρᾳ- 
κικῆς. ἀφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως, εἴγε μὴ Ἡρόδοτος ψεύδεται. 

3 

Μιλτιάδης δ᾽ εἰς τὴν ᾿Δττικὴν ἐκ Θράκης διαφυγὼν, σώζε- 

δός. ῬΙ ᾿Αἀποθανόντος δὲ ἄπαιδος αὐτοῦ. Οαδαιεῦ. (οὲ δίερλ.) 
᾿ἀποϑανόντος δὲ μὲν ἄπαιδος αὐτοῦ. Ἐπιρογαῖμο. 

ἢ Τιᾶρϑὰβ δδὲ Πῆαγοοίϊιπμδ θὲ οὰπὶ ὁὺ Αγίδέορἠατιῖδ 7πέετρτεδ, 

4 απο ϑδιοϑαξογαιη ΝΠ]Π118 415 ΟΥ̓Ρ56}1: ἐγαίγοπι πεέθυϊπιηι [ϑοῖαπέ, οὔτ 

ΠΕΣ  ἔταίσὶθ Θἰπδ πΓΘΥΙΩΙ ΠΙΠ15. ΟΥ̓́ΡΒΘΙΙ Επὶπὶ χοῦ, τηϑέον ΜΠ 15, 

(41 ππουι ΡΥ ἄπαις, τι σοπδίαε οχ Πογοάοίο, 1. 0. ο. 58.) 5610 

Ἰπουΐῃο, πρὶ ϑίθβδαρουδο, δῖνθ ΤΙβαροσαθ, αὖ δὰπιὶ γοσδὲ Αγέδέζαὶς 

οΙιοῖ. (1 επῖπι ἐσ οοὸ Παᾳυδί, φιοα ΟἸπιοποπὶ ΜΠΠ 16 415. ἐθγα  Ῥαίσθμ, 

Θερϑάροσδα αυΐϊάαπι Πἰΐατα, ΝΠΠ]8 15 σαῦοὸ ΟΥὙΡΒ6ΘΙ1 [γαίγθπη πξθυξηιπὶ ἔι-- 

5586. τγαᾶϊε Πογοοΐμ5, 1. 6. ο. 58. Οὐοά ΠΕ ποι Ῥοίιξ, ηἰδὶ Ογρϑ6}1 

ἸΧΟΥ 60 ΠΙΟΤῸ ϑιθβαβοῦδθ ΠΠρΡ56Υ11.) ϑίθβαρουαβ δχ 68 ΟἸτποπθαη 5ι18- 

σΘΡΙΓ, ααἱ ΟΡ βει!Πεῖαπι χκοάλεμος ἀϊοξα5 ξαϊ. Ηΐαπς. Ρϑέγειι Μῆμο- 

ἰς ἰδγΕ, δὲ ΟἸπιοηῖβ 615. ΠΠΠ ἀνὰπιὶ ἔυ556 σοηϑίαί, Νά Ο το 

ΔΙῚ ἕμογθ, ϑέδβαρογεβ δὲ ΝΠΕ4465, πὲ Πααθὲ ἐσ Ἡογοαοίο, 1. Ό. ς. 38. 

δὲ 890. Ηϊο Μιηπδάσδα δα Ναγδεβοπαπι υἱοῖς: “01 τπᾶ]6 ἃ Οογποῖΐο Νέ-- 

Ῥοίδο οὐπὶ ΜΠ 446 ΟὙΡ5611: σοπβιπαϊαν,, ἀξ Οἴπιοπ (ὐοδίθηιιβ ἃ Ῥίω- 

ἀγοῆο οὐὐὰ Οἰπιοὴθ ΝΠ] Δ 415 (ΘΓ ΠΟ, ΜΠΙαΙ ππῖο ΠΡΟΥΪ ΓΆΘΥΘ 

ἴγοβ : Νθε μα οἵ ΕἸρΙπῖοα, 6 ππΏ]Πογα Ἰρποΐα, απ Αἰιϊοδτι ἔα ΐ556 

Μαγοοϊ για αἱ 9 οχ ΤΠΟρθβίρυα, ΟἿουὶ ΤΉγϑοῖαθ τορὶβ ἢΠ|4, Οἰμηοπ, 

ὔυχ οἷαγ!ββίπιαβ, Ψιάθ ιωΐρογδίμπι ἴῃ. Ψαγ. Γ,οοί, Ρ. 57. οἱ 44. 
ὦ Αὐτοῦ ἅε. Ῥαεϊ. 

πὶ Νιάθ Πεγοάοξιπε, ἵ. 6. ο. 80. 

πὶ Νιάθ Εωγπάφηι, 1. 6. ο.48. [πὰ Νίατο. ἰγῖδυῖ: Ἡεγοθδοίο, 4080 

16 τὸ ἀἰχπ. ν, 688. οἱ Ψ81κ. δα Ἡετγοῦ. Ρ. 456,} 



ΥἹΤᾺ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ. Ἢ 

τῶι. οὐκ ἀπέδρα δὲ καὶ τὴν τῶν [ ἐχϑδῶν] συκοφαντίαν. δὲ 

ἐγκλήματα γὰρ αὐτῷ [ἐπέφερον,] διεξιόντες [αὐτοῦ] τὴν τυραν- 

νίδα [τὴν ἐν Χεῤῥονήσῳ. ἀποφεύγειν δὲ [καὶ τούτους, καὶ 

Ῥιστρατηγὸς τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου γίνεται. ἀπὸ, 
τούτου Ἱ οὖν κατάγεσϑαί φασί τὸ " Θουκυδίδου γένος" ἦ καὶ 

μέγιστον τεκμήριον νομίζουσι τὴν πολλὴν περιουσίαν, καὶ τὰ 

Ἃ τισὶν ἐπὶ Θράκης κτήματα, ἢ καὶ μέταλλα χρυσᾶ. δοκεῖ οὖν 

Ἔ εἶναι τοῦ Μωτιάδου, ἢ ϑυγατριδοῦς. παρέσχε δ᾽ ἡμῖν τη- 

νάλλως αὐτὸς ζήτησιν, μηδεμίαν μνήμην. περὶ τοῦ γένους πε- 

ποιημένος. μὴ ἀγνοῶμεν δὲ τοῦτο, ὅτι[Ορολος ὁ πατὴρ αὐτῷ ις 

ἐστὶ, τῆς μὲν πρώτης συλλαβῆς τὸ ρ ἐχούσης, τῆς δὲ δευτέ- 

ο ἴιαουτας ἐπ Βαϊ, 414. ΤΊοτ. Βα5. Ἠΐδοβ γε 18 (486 ὑποῖς ἴη- 

εἶσθε νἱ 465) ξεἸ οἰ βϑπιθ δα ρρ θυ 15. Οαξαιδοηιεδ, ὃχ ϑιείάα (αϊ οτο-- 

40) ἱπ γοοθ Μιλτιάδης. (8 Ῥλαπμβ πος αὐποίαι : θεὸ τῶν ἐχϑρῶν 

εχ 88: ππᾶδ δὲ τε]ΐαια ϑαρρ]ονίπηιβ, 4τὰθ ᾿ἷσ ποῖῖ5 1ποῖιυξα υἱᾶθς.) 

[Εαἄετὰ ἀεβαπὲ ἱπ Ῥα]. βϑὶ δβρϑεὶϊϊ τἀπέιιπι το]! οέα τι, ἀξ Ἱπέθιροπὶ ἴβοϊ!ε 

Ῥοβϑϊηξϊ, ΑἸϊαβ ποηημ]α βογαπι, οὐ αὐτοῦ, τὴν ἐν Χεῤῥονήσῳ οἱ καὶ 
τούτον τιὸπι Ρ]απθ πϑοεββαγῖα, Ῥ.] 

Ῥ Κατήγορος Αἰά. Εἴογ. Βας. ῬαΙ, κατήγορτος. Ιᾷοπι ξιιρρεάϊε- 
Υἱὲ γίνεται Ῥτοὸ γίγνεται, δξ Ῥγο φασί »ογὶδῖε φησί. 

4 ἵπέίογ οὖν εἰ κατάγεσθαι, υἱ εἴ πιοχ ἱπέεν καὶ εἰ μέταλλα ἀε- 

οταΐῖ διίᾳυϊά ἴῃ οοάϊοα ὑπᾶάς ἌΖαγοοϊηϊἕσιεπε ἀθϑουιροῖς 4] μ5. 
τ ϑὶ πῈ}}15 8118 Δβ Πιθμ 5 (ργϑθίεν θα 4088 βϑαπαπίιγ) δαἀδασξιιδ, 

8181 δὲ δ]115 Ῥογβιιαβευὶ 2͵αγοοϊϊηις, ΤΠυογ ἀϊάθπι ἃ ΝΠ] ας δ6πὰ8 

ἀυχί556, μοδ υξ [π0} Εογαπι βθηϊθπίϊα ψευῖου δἰΐ, αἱ, Ζεγπιίρ μεν 

βεοαϊϊ, Θὰπὶ ἃ ΡΙβ᾽βεγαι ἷβ οΥὐἹσίποτη ΠαΡιΐ85ε ἐδϑἕαϊ βυαπί. [πη δδάοθπὶ 

ἰάθη, 40ὰ Π,αγοειϊίσιις, ορίῃϊδτιο δταν βϑιπημι βοσὶρίογοιηι Φίμΐατ- 

οἴμεσιη 6586 γθεο. Ἐπμέροτϑίμς. 

9. Δγραπιαπίαπι μίαπο βουϊπριιπι; 51: οπῖπὶ οἴππδα ΟρΡΌΪΘ ΠΕ 6 ἮΝ: -᾿ 

εἰδᾶϊς βόποῦα μυΐαπαϊ εἰπὲ, ἀμ! ἤδὲ ΟΥδς802 δὼξ 81 οπιπαβ αὶ ἐοάϊ-- 

πᾶ5 ἴῃ ΤἭγδοϊα ροβεϊδεπε, ααυΐϊα ἱρϑβίῃς Τάκον ἀϊἀϊ5 οομπϊαρὶ, αυᾶπι δὲ 

αἰνίϊοπι, δὲ οάϊπαβ ἱπ ΤὨγαοῖα ροββθαϊς86,. 1ρ56 2Παγοοίϊίσειι5. 50Υ1 1}, 

Ι1άσπι. : 

[Σ Ῥαὶ, καὶ (ἀεἰπᾶθ ϑρδεέϊαπι ἱπέθγοθἂ!) συλη μέταλλα. ἘχΒθετα 
γον ΠΡγατίυ8, καὶ ἐν Σηαπτησύλῃ μέταλλα. Ρ.] 

τς Τισὶν ἀδελφιδοῦς εἶναι Ἰοσοηῃᾶνιπι οοπίϊοῖϊς 75, (αϑατίζογεις (εἴ 
διαρλαπμ5). ϑραιϊαμῃ γασαατα ἱπίογοθαϊε τω Ῥα]. 



.- ΜΑΒΟΒΠΝΙ. 

ρας τὸ λ. αὕτη γὰρ ἡ γραφὴ, ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεῖ, ἡμάρ- 

τηται. ὅτι γὰρ "Ορολός ἐστιν, ἡ στήλη δηλοῖ ἡ ἐπὶ τοῦ τάφου 
αὐτοῦ κειμένη" ἔνϑα πεχάρακται, ᾿ 

Θουκυδίδης ᾿Ορόλου ᾿ΔΑλιμούσιος [ἃ ἐνθάδε κεῖται]. ω 

τγπρὸς γοὶρ ταῖς ἣ ἹΜελιρίσι πύλαις καλουμέναις ἐστὶν ἐν Κοίλῃ 

τὰ καλούμενα Κιμώνια μνήματα, ἔνϑα δείκνυται ᾿Ηροδότου 
" 

[ωτ ᾽᾿Ενθάδε κεῖται ἀδοε: Ῥ4]. Ἐοτγίαββιβ γϑοῖδ, υἱᾶρ ᾿ιῖγα ᾧ. 55. 
Ιάοπι οοα, ᾿Αλιμούσιος Ῥ6Ι 8ρ1γ. Ἰδπθαι τθοΐβ βουῖδιε, Ψυῖκο “ἅλεμ. Ρ.} 

» Μελιτίσι οὐταῖπο βου θαπάμθμι, Ῥαμδαγχιίας ἴπ Αἰιοῖθ, Θουπῦυ- 

δίδου μνῆμά ἐστιν οὐ πόῤῥω πυλῶν Μελιτίδων. (δες εἴ επιθη- 

ἄδιῖο ϑέερλαηῖ, οὶ Οαφαμδοπὶ ἴῃ Εα. Ῥοργίϊς αιδπὶ οἰϊαπι βοαυζξων 

Ῥελίέμβ ἴὰ 16ρ. Δίθο, ΒΡ. 495. 4907. ΤΡαμβαγιΐας Ἰοοιιδ δϑὲ, Αὐῖο. οὰρ. 

ΧΧΤΙΣ,, Οὔαθ πο 48 ποπλῖπθ ραΐγὶ8 Το γά118. βουῖδῖε Πατοεϊιἑπει, 

ποῖ φοΐαδγαηξ αὐάασοτο ϑέερλαπεπ ἴθ Αὐποίαϊ, δὲ ΤΝυογ ἀϊ δῖα ᾿, 

θ6ι1. υἱ εἰ 8ο Φιίάγνπιο Βοΐϊπι8 Δἀ86} 11 γ6118ξ, ἥτιᾶπι μ] ουίβαιμα 41118. ν8-- 

{ι|5115. ΒΟΥΙρΡΙΟΥΙθ5., 481 ραΐτοπι ΤΠιιογ 1418 ᾿Ολορον νοραπὲ, ποι ἴΟρο- 

λον. 11 λιν αἰος ἴρ88 1Υ̓. τοά, ᾿᾽οπγϑδίω Ἠαϊίοαγη. ἂς Ατίο 

χδίογοα Οδρ. 1. ἴῃ ρυῖπο Ῥαωδαπέαϑ Αἰίο. Οαρ. ΧΧΊΠ, Ρἰμέατ- 

εἴμ ἴῃ ΟἸπιομθ ρυϊποὶρ. «γί φλος "Γοτα. ΤΠ, Ρ. ἀοο. “"ἀ, Ὁαπί, 1}6-- 

πεΐϑέϊες Οταῖ, ΠΥ. ρ. 6ο. Ζι, Ματά. “ραϊλας Τὰϊ. 11. Ρ. 62. Ῥλο-. 
ἐΐως ΒΙΒΠοΙἢ. Οοᾷ. Χο πθ1 τηὰ]6 εὐΐξαπη εδὲ [θλουρε, ὑτὸ ἤθλορε [οἴ 

Τξοίζας νϑύϑιι 8. 92. ποῖ, 1.1, διυΐάας Ἰὼ Θουκυδίδης οἱ δργᾷν, αυὶ 

οἰΐατα ἴῃ ΓΟλορος ἃα ραΐίχεπι Τ Ππογ 1418. χαϑρίσασα ροΐξιξ, εὲ δϑολοϊία- 

δίε5 ΠΙοηΐβ ΟΠχυβοβίομι ἴὰ ΘΟΠΟ]15. ΠΠογΟ β τα. ᾿ϊομπθτα Ρ. 106.,, 81 

Πιάγπιμδ σοἸατπηπαμι 'πι ΒΘΡΪΟΥῸ ΤΑπον λα 15 Ῥοβι απ ἝΞ ὌΝ ΒΏΡΘΣ-- 

{ιῖ5β6., δὲ ᾿πβουιριϊοπθαι 1118 8101 Ἰἰθοῖαπιὶ ἐθϑίθέιιβ {πϊ858Ὲ; Ὑαβροπήεγε 

Ῥοβδϑθὲ οπιηΐα ἰοσᾶ δουιρίοτγιιπι νϑίευ τα, ἴπ ααΐραρ ρα ΤΠμοΥ ἀἰάϊς 

ΟἸογο ποιπθη δϑὲ, ὃ βουϊρίαγα οοϊαπιηαθ ἐπι παδηδα 6558... 8568 ἤοο ποὰ 

Ἰφαεὲ 6 γευρὶβ Π]αγοοἑίηῖ,. 6 ἀαϊθιι8. Ἀ1}1] αἰϊπμα ΘΟΙΠρΙ ροΐθϑέν αἴιαπι 

Τλιάγπειιπι ἰοϑιϊηχομΐτται ΟΟἰ πα Πλπ80 84 δϑηξθπίϊατα διιδη κί ππάαπι αδὐ-- 

ΠΡ α155ε ; φυο 1116 εἰΐδηι ὅἀπ μοβὲ θαπὶ ΔὈΟἰΐαπι ἕαππα αιιαδπι, ἀσοθρῖ556 

Ῥοίαϊ, Ηοοῦ αυοαας βογαραίαπι ἱπίθοὶξ, απο 2Ζαγοο πες ῬΘρεπὶ “ΓΗτα- 

᾿οὔπι, οαΐιις ποπθῖι ραΐν Τ ΗΟ 1415 ἱπιροβίξιιτ ἕαϊ!, δὲ "Ολορον δρρεῖ- 

αι, οἱ αυοά Πεγοαοΐμς Υ]. 589. εἰ άι, θλορον Περεηι ΤΆ γδοῦπι πιε-- 

τπογαί. Ταπιοη Κ᾽ οοσίμδ 11. Ἐπδε, Ογδίοχ. 16, 3. δὲ 1. 46 Ηϊβίοσ, Θσᾶθο. 

4, ττοίησιιθ Μ᾽αδχέοίμς ΤΙ. ΒΙΡΠ ΙΝ, Θγᾶθο. δ, α, Τιαγπιὶ δὲ Δατρυζ{τιῖ 

διιοϊογιἐδίθπι βοΐ πιαϊαμε,) 



ὝΤΤΑ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ. 5:9 
χοὰ Θουκυδίδου τάφος. εὑρίσκεται δηλονότι τοῦ Μιλτιάδου 

γένους " ὄντως. 7 ξένος γὰρ οὐδεὶς ἐκεῖ ϑάπτεται. καὶ 7 Πο. 

λέμων δὲ ἐν τῷ περὲ ἀκροπόλεως μαρτυρεῖ ἔνϑα καὶ ὁ ϑὲο ἢ 

αὐτῷ γεγενῆσϑαι πρρριφερρεῖ. » ὁ. δὲ βρμιππὸς καὶ ἀπὸ τῶν τ8 

Πειδιστρατιδῶν αὐτὸν λέγει τῶν τυράννων ἕλκειν τὸ γένος. 

διὸ καὶ Ἀύ νϑον εἶν αὐτόν Φησί, ἕν τῇ συγγραφῇ τοῖς περὶ 

“Ἀρμόδιον. καὶ ᾿Αφιστογείτονα, ἡ λέγοντα ὡς οὐκ ἐγένοντο 

τυραννοφόνοι᾽ οὐ γὰρ ἐφονεῦδαν. τὸν τύραννον, ἀλλὰ τὸν 

ἀδελφὸν τοῦ. τυράννου Ἵππαρχον. ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ἀπὸ ι9 
“ Σκαπτῆς ὕλης τῆς Θράκης πλουσίαν σφύῤρο αι καὶ μέταλλα 

ΚΕΝ 
ν---- ,.-..ὕ... «τως 

ΓῚ 

ΡΤ ὐὐα τπϑῖε “44. Ῥογί. [1666 Ροίϊαν ὦν... ̓Αμερα Κιμώνια 510 

Ῥεαϊέαγῖε Ραᾳ]. Μ816 νυ]ρο Αιμόνια. Ῥ.]} 

γ Παρεθαπὲ αυϊάθμι σφπίθβ εἙ ἐαπΉ 1} 186. 8018 Ὡδ ον πηοπυτηοπία: 

ὑπο Πεπιοϑέδεποϑ ἴῃ Οτδῖ, δάνουβιιβ Ναοαγίαειπι, ἐν τῷ μνήματι Βου- 

σελιδῶν πᾶντες οἱ ἀπὸ τοῦ Βουσέλου γενόμενοι κεῖνται. 864 πἴταπι 

μοῦ τοὶ ἱβίοσθ᾽ δάθο ορϑδθγνυϑίιιπ ξμθυῖς, τὲ ΤΙ Θ πη Θὰ δά θτα τπο πα πιθπεῖ5, 

τῖθὶ αὩ οἰ δά θπι βγη} 186 δϑϑϑὶ, ἱπίεσγθ Ἠσεγθὲ, ϑίδίιιθσαθ ποῖ ϑιιβίτη. 

μι ρογϑέμα ἀδ τοὶ γουιίαῖο, τξ δὲ 46 να] ϊϊέαέθ [Ὑ1] ἀυρατηθπιῖ, 4πο ἤ7αγο- 

οοἰλίπιις ὙΜαογα!άθαν ργοθαὶ ΝΠ] ΕΔ ἰβ ξΘΠΘγΘ οὐυπάιπι, βυθαιιδι αξ, 

. ἀδῆραρνε ΤΠ ΠΤ ΘΠ 18 , Ἠετοάοίαπι, 41 ΔὉ δα ἔβπι]α δ] θπ5, 1]- 
Ια 6588, ἴάδπι 116 Παγοεππιις ἀποῖοτ εἰ, Ν 

2 ἤιππο οϊετποτιὶδ Ἰἰρστατη περὶ ἀκροπόλεως οἱἕαὲ “Ἰἐλογιαδιις 1. τὰς 

εἴ τό, υὺἕ εἰ δέγαδο 1. 9. οεὲ Ἡατροογαξίοιε», ἴῃ Νεμέας χαράδρα. ΜιᾶΘ 
Μοιτ οὶ Οεογορίαπι, Ο. .2. 

α καὶ Τιμόϑεον υἱὸν αὐτῷ γεγενῆσθαι; οὐτα Οαδαμΐοπο (θὲ δ8ὲ6-- 

ῬΠαποὶ) Ἰοξεπάππι σοηβθο, ΕἸ ατα οηΐπι ΤΟΙ [1556., 41 "ϊηπιος 

ἐποὰ8 ΑὈβεϊαθαίας, οοπϑίαξ οχ δια, ἴπι γοοο Θουκυδίδης. Ῥα], ... 9ὲ- 
ονυ ... αὐτῶι. 

ΝΕ οἐ Ηἷο Ηδεγπίρριι βιογράφος, οὐΐα5᾽ 54 ρῖπ15 ταθτηϊηϊέ ἢ έο- 

ξεπε8 Τιαδρξίωδ, εἴ φαοῖπ (πὲ ραϊο) ἰϑαπαὲ Ἰοϑερήμιδ, 1. τ. Ὀοῃΐχα ΑΡ-- 

Ρίομβπι, μιίβοθ νογδὶβ : πολλοὶ δὲ καὶ περὶ αὐτὸν ἱστορήκασι καὶ τού- 

τῶν ἐπισημύτατός ἐστιν “Ἑρμιππος, ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμε- 
λής. ὍὯΘθ μδο Πεγπιρρὶ ορϊπῖομθ (ᾳαδι ἢγπιδῖ ΠΡΌ ΗΝ Τλμογ. 
αἱ 1. 20.) νἱάθ φιαθ βιρτα τη οηυῖπηιι8, 

ὁ Βιοοίίτς ἔουβαη διαφωνεῖν βου θη ἄτη, 

ἀ Ὑιᾶς Τλμογά. 1. 6, ς. 54. 546. 

4 Σκαπτησύλης τορῖε κἴφ. Ῥογί, πὰ Σ απτησύλη (ἰοίίαν δέφ- 



ῳ 20 ΜΑΒΟΒΠΠΙΝΙ 

φοκεχτημένην ἐν τῇ Θράκῃ. τοῦτον δὲ τὸν πλοῦτον λαμβάνων, 

οὐκ εἰς τρυφὴν ἀνήλισκεν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ Πελοποννησιακοῦ 

πολέμου, τὸν πόλεμον  αἰσϑηϑεὶς κινεῖσθαι μέλλοντα, προε- 
λόμενος συγγράψαι αὐτὸν, “παρεῖχε παβλὰ “τοῖς ᾿Αϑηναίων ὄρ». 

»» ᾿ ἐ τιώταις 
: κὰ ὙΠῸ 

Ρΐαπο περὶ πόλεων, οἱ Τιατίπὶ5 (πὲ Ἔ  οῖο δὲ Σιμογοίϊο) ϑοαρέοπογϊα εἴ 
ϑοαρίεδυϊα Π7]Ίαγοοίϊγιο ἴάτηθιι ποβῖσο δ15 αδὔμας ἀἰνῖδὶς ρ]απ6 γοοῖβιις 

δούιθιίαγ, δαθὸ τι γΘγΙ 51 Π}118 ΠῸΠ 811, ἰοΐῖθ8 Ἰλοτατ!ϊ οαατηιπι Δθετταδϑο, 

αυοᾶ εἰ εχίγα ΟΙΠΠΘΠῚ ΓΟΠΙΓΟΥΘΥδΊΔΙΠ Ῥοπὶξ ῬΙμωξατγοίμας ἴὰ Οἴποπδ, Ρ. 

ἀδο. ΕΔ. Ῥγαποοῦ. οἱ 46 Ὄχβϑῖπο, Ρ. 605. (Ηοϊοἐοπῖμο αἃ ϑιερβδπαπι ν. 

Σκααπτησύλη). )6 ϑοαρίοδγία ἔιβδ6 Κϊποογιΐίμς Οοπέατγογιιιδ 110, αν. 

Τ1ι6οΐ. ο. 29. Ρ. τι. Τίπθαᾶο δ ϑίερμαπιιπι νυ. Σικαπτησύλη ἀϊοῖε ἴα 

ῬΙωξατοίιο ρετροζᾶπι [οὶ Σκαπύὴ ὕλη. Νοῦ πιαρὶβ 181᾽ ρδγρεγδηι 1δρὶ- 

ἰὰσ, ἀμαπι ἴπ ἐἰετοαοέο Ψ1. 46. δὲ ΤΑφορλταδίο 6 Ἰαρὶ αἰ εῖθ, δα 8δι- 

ἐοπία Τοομαγαϊὶ (8 απ ἴατηθη αἰδοοϑοῖε Ποίγιφίμδ, ἴῃ οὐἷπ5 ΕΠ αϊδ, Ἴλόο- 

Ραγαφίξ Ῥ. 595. 68ῖ Σκαπτησύλη) 4υϊ πᾶοο Ἰοτα 11. Ἐστηθπάαδέϊοπ, 20. 

ἡπᾶϊοανιῖ ), πεὸ ποι Ἐπ δέαίλίο αα Τ)]ου γϑίπτα Ῥογίθρ. ν. 517. Ἰσοῖτι 176-- 

χοάοξὶ ἀςεονι οι. ΤΠγοηῖιθ ταοίο ἀἸοιιηι [1556 ργόθαθηὶς ἕδοϊε βαπίιϊο 

Σκχαπτησυλίτης δρυᾶ δέορλαπιηπ, Ῥασοτίωβ δὰ Ἐδϑίαπι δὐποίαδε ϑὲ6- 

γβαπο οἱ Ῥίωίαγολο Σπαπτησύλην ε5586. Ἦσο Ὧθ δέερλαπο νϑχαπι δδέ, 

πο 4ὲ Ριμέίαγο]ιο; τἱδὶ ἔογίβ5515, τ ὈΘΠΙΡΤΘ ΠΕΟΓΡΥ ΘΙ ΘΠ, 60 ΤΕ5})8-- 

χε, ἀυοᾶ αιυίᾶαπι 2156. ῬΙωνατγολιὰὶ ἴῃ Οἰπιομο Σκαπτησύλη ἨΔ 

Τὴ6 οοπίγονοσϑία ἱπίο Ζαπιδίχισ οἱ Οἡ βαπζιτα, αποτοτα 1Π 6 1π Τμμογε- 

ἔἰο ΝΤ]. ϑιο. δοαρέσϑδμϊα, ἨϊῸ ϑοαρέοπομῖα 8ογιθοηάιαι οομξομαϊε, Οο71- 

ἐαγθητιδ Ῥγουυλοῖϑε, ΤΕΥΓῚ ῬΟ5886. πίγαπλα 6. 86 μη Θμ(18πὶ; 8864 86 ΡΓΟΡΙΘυ 

σδογίαπ Ζιμοτοιϊ οἱ Ἐεδίΐ οοπδοηδαπι, αιϊ. ΟΡ 1018 οπιϊτι5 ΒΟΤΊΡΕΙΣ 

τρδϑηὶ δοϊθητι5. 5) ἡροβέθγϊογοπι ρυδθίθσυβ. ἘῈ πος νἱάρίαν. ρτοθαβ5α 

1. Εν. στοπονίως δα Τάν, ΧΧΤΧ. 27. δοαρίοσμία Τεοραγάμο 1,. ἃ. τᾶ- 

48. 1π Ηεγοάοεῖ ᾿πίουργοιβέϊομα Τιδίλια Θαρ θϑϑιξ 1αο. στοπονίμβ. ὮὯπ- 

ἄυπι ἄς μ8ο γδίϊοπθ βογιβδπαὶ δρογαπέ γι ἀοοί, ΦῬοϊέϊαπες ν. Ἐρ. ὅ. 

Ῥίογίμδ δὰ ψιγριλατα Ὡς ἘΔ. 1. 1. Αεῃ. 566. δὲ Ν1Π. τ84., ἡ7ωτδίμς τα 

Οἴοογοι. 11. ̓  ῬΆΠΙρΡρΡ. 18. 401 Δπιρ!λι5 σορίίαπάτιτη ἀἸολΈ, 51 Ομ δα τὸ5 

ἰδηΐὶ δἰ:, σμγοίμς δα Τεγθηΐῖ. Επηποι. ΡΓΟ]. γ0 το. δὲ 8111 δριιᾶ 1)αιι5-- 

φιμφέμπι ἴὰ ΟΥ̓ ΒΟ  ΆΡ Ια, 864 δαπὶ ποῖ ἴδπι ΠΟΥ͂ΔΙ. 6586, τ αἰϊαπι 

Ρυίϊαγαπξ, σοπϑῖδε 6 ἔγαρπιβητῖς 165 15 ΤΒογίαθ α. Ν. Ο. τρόχαυγι, δὲ 16 - 

815. 86γυ11846 Ας ὟΝ. Ο. τρουζχυι. ἰϑἴδα,, δρυα δροπίμιπι. ΤΙ. ἀε Απεῖϊᾳ. Ιυγ, 

114]. 2. οἱ 11. 46 Ταᾶϊο. 27. ἀπογαπι ἴηι 1110 φμοίίθηις, ἵπ μος ΐς νίσετι- 

δώπιο αϑῖ. Ααα, δὰ δ. “ὔ, ῃοΐ. χα. 

1 Νιοίε τηΐγαπι γοοβθεϊ ἐογπιαπι ρτο αἰσθόμενος. 
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τιώταις καὶ τοῖς “ακεδαιμονίων, καὶ πολλοῖς ἄλλοις, ἵνα ἀπαγ- 

γέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ συγγράφειν τὰ ὃ γινόμενα κατὰ και- 
ρὸν καὶ λεγόμενα ἐν αὐτῷ τῷ πολέμῳ. ξητητέον δὲ, διὰ τίοι 
καὶ “ακεδαιμονίοις παρεῖχε. καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿Αϑηναίοις ἢ μύ- 

νοις διδόναι, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανϑάνειν. καὶ λέγομεν ὅτι 

οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς ἄλλοις παρεῖχε. σκοπὸς γὰρ ἦν αὐτῷ 
τὴν ἀλήϑειαν τῶν πραγμάτων συγγράψαι, εἰκὸς δὲ ἦν, ᾿άϑη- 
ψαίους ἷ πρὸς τὸ χφήσιμον. ἀπαγγέ ἕλλοντας τὸ ἑαυκῶν, ψεύδε- 

όϑαιν, καὶ λέγειν πολλάκις ὡς ἡμεῖς ἐνικήσαμεν, οὐ νικήσαντες" 

διὸ πᾶσι παρεῖχεν, ἐκ τῆς τῶν πολλῶν συμφωνίας ϑηρώμενος 

τὴν τῆς ἀληϑείας κατάληψιν. τὸ γὰρ ἀσαφὲς ἐξελέγχεται τῇ Ἐ 
πλειόνων συναᾳδούσῃ συμφωνίᾳ. ἤκουσε δὲ διδασκάλων, δ ,Ανα- 33 

8 ῬΑ]. γενόμενα. 
ἢ ῬΑ]. διδόναι μόνοις. 

ἢ ΒΑ]: πρὸς τὸ χρήσιμον ἑαυτῶν ἀπαγγέλλοντας ψεύδεσϑαι. 
ἃ Τῶν πλειόνων ὑτο τῶν πολλῶν ἀεᾶϊε Ραᾳ]., ἱἷπ 4υο ἤκουσε δὲ 

διδασκάλων, 
ἢ Ἑωτὶρίδεπι Ἀπιαχαροτδθ δυδίίοσεπι ζυϊ586 ἐγδαάμππε Πίοσοπες 1,αἕτ-. 

ἐΐωδ., οἱ Οίοσρεγο 110. ὅ, Το, ατι865ξ. δἰ ἰ4 6, 4108 οἰζανέ Μεπαρίμς π 

διιῖ8 δὰ Ζίορεπεπε ΟὈ βου βιϊοπῖθιι8, Ρ. 77. ἘΔ. «ἀπιβίεῖ. ἀἴηχο Ἅ]Πὰπὶ 

ὑπερφυῶς λαπιϊγταίαπι 6550 ῬοΙίοΙεπὶ βογίδιὲ Ῥίωέατολι5. Ὑότγυπι τλι- 

ῳ ἀϊαϊδ, αἱ ἀϊδοῖρυ! Απάχασοσαθ, πᾶῖῖο, υὑξ ογεᾶο 4]1π|8 ᾿πϑρρηἱξς 

[Τ2οιξαξ ἴῃ οοα. ῬΑ]. δἰἰαυοῖ δχϑέατιξ Ὑεγϑίοι! 27άγοε τὶ βαπιιθηιῖαθ 

ΘΡΡοϑίεῖ, 4109 Ῥαγιλϊη ἄδιθέοβ ραγείπι βυδηῖάοβ ὁΐο Ἰὲρὶε Ζγοπιπιοὶ Ὑ. Ὦ: 

τς Χαὶ σὺ δὲ Μαρκελλῖνε τὰ ψευδῆ γράφεις. ; 
᾿Αναξαγόραν Ἐὐριπίδον διδάσκαλον 

ἤοντα παλαιὸν πῶς λέγεις Θουκυδίδου ; 
Ὃ τοῦ ξύλου παῖς προχρονώτερος τοῦδε. 

᾿ οὗ συγγράφοντος παῖς τελῶν Θουκυδίδης 

᾿Δχηκοὼς ἔκλαυσε τῶν συγγραμμάτων" 
Οὗ δ᾽ ὁ Ἡρόδοτός φησι πατρὶ τούτου τάδε, 

Ἔνϑεν, “Ολουρε, παῖς ὃ σὸς ψυχὴν ἔχει. 
Οὗτος χρόνοις δ᾽ ἦν ὕστερον Εὐριπίδου" 
Ἑυύὐριπίδης δὲ Ξερξικοῖς ἦν ἐν χρόνοις. 
Ἐνᾳριπίδου πρῶτος δὲ πῶς Θουκυδίδης; 

ΓἜτι τελῶν παῖς συγγραφαῖς ταῖς ᾿Ηροδότον 

Καϑυστερούσαις τῶν χρόνων Εὐριπίδον. 
ΠΤ μογά. 1 Χ 
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ξαγόρου μὲν, ἐν φιλοσόφοις, (ἢ ὕϑεν, φησὶν ." ὁ "4ν»- 

τυλλος, καὶ ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσϑη; τῆς ἐκεῖϑεν ϑεωρίας ἐμ: 
φορηϑείς), “᾿Αντιφῶντυς δὲ ῥήτορος, δεινοῦ τὴν ῥητορικὴν 

ἀνδρὸς, οὗ καὶ μέμνηταν ἐν τῇ ὀγδόῃ ὡς αἰτίου τῆς κατα- 

λύσεως τῆς δημοκρατίας, καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων καταστά- 

σεως" ὅτι δὲ μετὰ τὸν ϑάνατον τιμωρούμενοι τὸν ᾿Αντιφῶντα 

οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἔῤῥιψαν ἔξω τῆς πόλεως τὸ σῶμα, “ σεσιώπηκεν, 
ὡς διδασκάλῳ χαριζόμενος. λέγεταν γὰρ ὡς ἔῤῥιψαν αὐτοῦ 

τὸ σῶμα οἱ ᾿Αϑηναῖοι ὡς αἰτίου τῆς μεταβολῆς τῆς δημοκρα- 

«5 τίας. οὐκ ἐπολιτεύσατο ““ δὲ ὁ συγγραφεὺς γενόμενος ἐν ἦλι- 

κία, οὐδὲ προςῆλϑε τῷ βήματι, ἐστρατήγησε δὲ, ἀρχέκακον 
» 

Αὰ Ξύλον, Ῥτὸ 4ιὸ “ύξου ε ϑυϊ4. 5.ν. Ἡρόδοτος ἐν κι ἢ παῖς 

δὲ δὰ οὗτος τἀξογϊρία Ἡρόδοτος. Ρ. ᾿ 

πὶ ἴα ῥτίπιιις οαϊαϊ “44. Ῥοτί. “Οϑεν (φησὶν ὃ κἀνοὐλλοὺ καὶ 
ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσϑη, τῆς ἐκεῖϑεν θεωρίας ἐμφορηϑείς. ἤκουσε δὲ 
διδασκάλων, ᾿ἀναξαγόρου μὲν ἐν φιλοσόφοις, ᾿Αντιφῶντος δὲ εἰἴο. 

ΑΙ. Ῥίογ. Βας. δίερῆ. χ. οἵ χα. ἀϊθπι αὶ, ψογαπι γϑῦρα ἰχάηϑροοίία 

8558 πιοπαϊὲ 17. ϑέερῆ.- 

η» Ἐκ Επατταίογο ποοῖτο (δα 11], 95. 1Υ, το. 28.) οομπιοῖο “4π||7- 

ἴάπι απο (4 ετὰ ἈΠδίογθηι ἀρρο]αὲ ϑιυζάα 5) ϑόμοῖα ααδεάαπι σοηϑοχὶ- 

Ῥ51556, διὰιξ ΟΥ̓ οὰπα ΘΧΟΓΟΙ588 ἦπ ΤἌπον αἸ ἐπι. ᾿ 

ο Οιιοὰ Οαφοϊϊέις (υξ δδὶ δραᾷ Ῥμέατγελμπε 110. ἂθ Ψ τς Χ, ἈΠει) 

ἀγαάτε, “μέρ οηίόπι ζιιῖε86 ὙΠαΟΥ ἀ1415. ἀΙδοραϊαπι, 14 γθϑυιπι 6858 τη τ 

ὨΪΠ6 ΔΥΡιγοσ. 866 νἱᾶθο 4υϊ4 ἀεσορεσὶε, βῖνο σαεφοίϊίαπι, οἶνα Ῥ]μέατ-- 

ἐὔώπι. Ὥαο επὶπὶ 6 γΓ6 Απιϊρμομίθβ, αἱ ἀοοθὶ ἤζεγπιορθτοϑ 110. Ω. περὶ 

᾿Ιδεῶν. Ἐχ Ηϊ8 Ῥυίόγθιῃ (41 Πλαπιπεοίμϑ ἀἰοιτγ) Ζἤπον αἰαὶ πιαρὶδίτιιπι 

ὰ1556 οὐπδεο; απο ϑάαε εοἰϊατπ ἐθϑεϊπιοπῖο Ομ ργοβαΐαν; ροϑβίβθσιο- 

ΤΡΠῚ δι 6 πὶ ΨΘΓΙΒΙ ΠῚ1118 85. ΤΠπογαϊἄεαθ ἡϊοί᾽ομθ (ἢ πομπ}} νο]απέ 

Θγα 11) δοππαϊαπιὶ ἐπῖ8856, ΨὙ146 ζζοσοίηπ 46 ΒΒοίοσ. χτιϑὲ. εἰ οοπϑέϊξ. 

ς. ΧΙ. Ρ. γ8. οἵ 1Τοπδίππ 46 Βουιρίοσιθιις Ηϊϑίογ. ῬΊ Ι1]05. Ρ. 522. (δα, 

Τϊογθηέ. Ολτιϑίίαπ. αα Αὐϊβίορῃ. Υ68ρ. νυ. 1262.) 

Ρ» δίας τάμογ αἰ άσιι, ], 8, ο. 68." 

ᾳ ὕπτγαπι Ποο γασὸ 4 Ζλμογ 146 ργομυπροιθὲ, ἱποουΐμαι ;. πᾶτπι γασϊὰ 

ἀδ πιογίθ Απιὶρμοπίϊβ ἱγαάυηΐ ἰδιοσὶ οὐ, πὲ οοηδίδε οχ Ῥζωξαγοϊιὲ 1106119 

4 Ψ 15 Χ. ΒΒοίοσγμπι. 

44 Ῥὰ!, δ᾽ ὁ. 
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ἀρχὴν παραλαβών. ἀπὸ γὰρ ταύτης φυγαδεύεται. τ πεμφϑεὶς 

γὰρ ἐπ᾿ ᾿Αμφίπολιν, Βρασίδου φϑάσαντος καὶ προλαβόντος 
αὐτὴν, ἔσχεν αἰτίαν καίτοι μὴ πάντα καταστὰς ἀνόνητος ᾿Αϑη- 

γαίοις. τῆς μὲν γὼρ ἁμαρτάνει, ᾿Ηἱϊόνα δὲ τὴν ἐπὶ ἢ Στου- 

μόνυ λαμβάνει. ἀλλὰ καὶ οὕτω, τὸ πρῶτον ἀτύχημα εἰς ἁμάρ- 
τημα μεταλαβόντες, ἶ φυγαδεύουσιν αὐτόν. γενύμενος δ᾽ ἔνα. 
Αἰγίνῃ μετὰ τὴν φυγὴν, ὡς ὧν ἣ πλουτῶν, ἐδάνεισε τὰ πλεῖ- 

στα τῶν χρημάτων. ἀλλὰ κἀκεῖϑεν ἣ μετῆλθε, καὶ διατρίβων .5 

ἐν ἢ Σκαπτῇ ὕλῃ, ὑπὸ πλατάνῳ 7 ἔγραφε. μὴ γὰρ δὴ πευιϑώ- 
μεϑὰα " Τιμαίῳ λέγοντι, ὡς φυγὼν ᾧκησεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ. " ἔγρα- ᾽0 

τ Ὑιάο χλμογάϊάεπι 10. 4. ς, τοᾷ, 864. 

" Ῥαεὶ, Στρυμόνα. 

ἑὑ ἘχΘ1ΠΠ1 δυὶ πιϑιιϊπὶε Τ ως. 1. 5. ς, 26. ὙΜΕῚ ψΟΙΡὶ8 : καὶ ξυνέβη 

μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς ᾿Αμφίπολιν στρατῆ- 

γίαν. ᾿ 

μι αϊά6 αἶγες εταῖ, φοςίωγαϑ δυγεᾶ ἱπ ΤΗγαοΐα ἡμῖν μάννας μι}. 5. 
οἂΡ. 108, ν 

[υ Ἐχϑρεοίδυοσὶβ ἀπῆλϑε. Ρ. 

“ Σκχαπτησύλῃ Ἰερῖξ 44. Ῥοτγί., αἱ ξιιρτα. 'Σκαπτησύλης. ΓΤ 

ϑραριοϑυίδμ ἴπ Νίασεἀομία οοἸ]]οσδέ, 53εα ἔβοι!ο Ἰηήατοο πο μοϊεϑὲ οοι- 

οἰ. Ναπι Οταβοὶ φυϊοαυϊά εγαξ ἴγδῃ8 Νεββαπι δὰ Ογϊθηίςπι. ΤΉτα-- 
οἷἶαπι Δρρϑι]ασαπξ, πὶ 48 τϑρίομπθ ἔτι1586 νά θεν" Θοαρέθϑαϊα ΒΕ οπιβηὶ δὰ-- 

ἕετι Νίαοεαοπίαιι ΞΡ αοίαπι ; τη, σ᾽8 δάμιις ἀπΙρ]Ἰἀτιιηΐ, εἰυβαθ6 ρῥγίμηδηι 

τοβίοποπι οοπϑεϊεμδγιμε ἰπίγα Θιγγπομεμα εἰ Νεββῖπι. Ὑ1ὰ6 ζ᾽ἱποεπεὶὲ 

Ὀοπεατεπὶ τ. Τιοοῖ. οαρ. 29. Ρ. 116. (1π δικέαγολιὶ ΟἸπιοις Ρ. 48ο. 
1155. 4. Κ΄. α Ῥοτίο βἰδτιξ, 1Ὲ1 ρα «4, Θουκυδίδης ὠὡὲν “Δλιμού- 

ὅσιος γέγονς τὸν δῆμον, ποη τῶν δήμων. ὙΆΒΡΙΣ [ε ἐρρυνῦία 

1αγα βιρτα ἀϊοίαπι δ. 19. πο. ἐ:} 

γ Ουὐοὰ Ηἰβιοτίδιν βιᾶπι βοτΊ ρβοτὶξ νὐα γυδων: οὐπα ἃ Ρδΐγία σγϑ- 

τηοίῃ8, βδίη!θ ἴῃ θχϑιϊϊατα Ραΐδιιϑ εϑ8εῖ, οἷθσα ἱπθϊοας Οσεσο, 1, . ἂς 

Οτᾶι, ᾳυοᾶ ἴπ ΤΗτγαοΐα περὶ τὴν Σκαπτὴν ὕλην. τονιῖς Ἰαου!οπῖα8. Ρὲμ- 
ἐωγοΐμς ἴῃ ἸΡΕΙΪο ἀε ἐχϑἶο. 

ς Τιπιαεὶ Ρ᾽αγε8, ἴμθγο, ἀθ φυλθιι8 841] δωίάωαπι, οδδίωπι ἂς Πι- 

δίογιοἱϑ ΟΥ, δὲ ]οπϑίμπε ἀθ δουὶριοσιθιβ Ηϊβιοτίδθ Ῥμοβ, ἀσοὶρίο ἀθ 

Τίπιαεο διοιεῖο Ταμγοπιογιῖίε. [Π)6 ἀπὸ τἱὰ. Θοθ θγ ἀθ εἴα ᾿ϑυύάους, 

Ρ. 179. 844. Ρ.] ὼ 
α Αἰϊΐον σοπϑεξ θίρφηγφίες Ηαϊίφατπ, οοὐἱ Τλμογ ἀϊος νἱάθῖυς ἴπὶ-- 

Χ. 
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φε δ᾽ οὐδ᾽ οὕτω μνησικακῶν τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ἀλλὰ φιλαλή- 
ϑης ὧν, καὶ τὰ ἤϑη μέτριος" εἴγε οὔτε Κλέων ὃ παρ᾽ αὐτῷ, 

οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμφορᾶς “αἴτιος, ἀπέλαυσε λοιδορίας, 

27 ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιξομένου. . καίτοι οἵ πολλοὶ τοῖς 
ἐδίοις πάϑεσι συνέϑεσαν τὰς ἱστορίας, ἥκιστα μελῆδαν αὐτοῖς 
τῆς ἀληϑείας. -᾿ Ἡρόδοτος μὲν. γὰρ ὑπεροφϑεὶς ὑπὸ Κοριν- 
ϑίων, Ὁ ἀποδρᾶναί φησιν αὐτοὺς τὴν ἐν ΡΕΑΗΝ ναυμαχίαν: 

ο Τίμαιος δ᾽ ὁ Ταυρομενίτης Τιμολέοντα: ὁ ὑπερεπήνεσε τοῦ με- 

τρίου, καϑότι ᾿Ανδρόμαχον τὸν αὐτοῦ πατέρα οὐ κατέλυσε “ 

τῆς;- βοναρχίαρ᾽ 1 Φίλιστος δὲ τῷ. νέφ' «Διονυσίῳ τοῖς λύγοις 
πολεμεῖ ὃ Εἰ Ἀρμδφεῶν δὲ Μένωνι ἐοιδμαμδαν τῷ Πλάτωνος ἕταί- 

ρῳ; διὰ τὸν πρὸς Ἡλάτωνα ζῆλον. ὃ δὲ, μέτριος, καὶ ἔπιει- 

“8 πὴς, τῆς ἀληϑείας ἥττων. - Μὴ ἀγνδῶμὲεν δὲ, ὅτι, ἐγέμοντο 

" Θουκυδίδαι πολλοί᾽ οὗτός τε ὁ ̓ Ολόρου παῖς, καὶ δεύτερος 

φυΐον ΡδΐγΙα 6 ΟἹ ἰγγορβϑίδυμ Ἔχϑὶ}} τηυ]οΐδτῃ. γϑγαπι 1116 ἐπ ἘΠ μμ» Ῥ᾽ας 

«Ἰαδίο δουίον. Τἤμον αἰ ϊ8 σοτιβου. 3590 ν τ 8 : ; 

δ᾽ ΤΙαρ᾽ αὐτῷ ποι δδποβοὶξ διΐάας, ἤππο ΨΤατοοὶ γι Ἰοσυπὶ οἰτάτιϑ 

ἴπ νοοῖδυς ἀπήλαυσε οἱ ἀπολαύειν. Ἱπ᾿ ῬΑ], δ Ἠδες νεῦρά ἴῃ πηᾶγς. 
βογίριαπι, ἔμπροσϑὲν εὐρῆ -.. οὗ χρεών δὲ, χυδθ ἀοοῖ, Ῥχοπιμοῖ 581-- 

συϊῆσατθ βαβρίοδέυν ἔμπροσθεν εὕρηται μὲν͵, οὐ χρεὼν δέ. ᾿ 

δ Ἡετοάοί. 1. 8. 6. οά. Ὑἱάο ῬΙωξαγοἤμεπε. ἂς Ἀγ 55. το Ἤστο- 

ἀοιὶ, Ῥ. 870. Εά. Ῥγαποο : 

ο Τίμαιος ἠβουλήϑη μείξω ποιεῖν Τιμολέοντα, τῶν ἐπιφανε εὐτάτων. 

ϑεῶν. ϑμίίας, ααθπὶ γἱἦθ τη νοοΘ Τίμαιος, πε οἵ ῬίΙμίατολεπι 1 1π γἱίᾳ 

ὙΠΟ] θοητ8. 

᾿[ἃ “Ὑπερεπήνεσε Ῥτο ὑπερεπήνησε ϑαρρεάϊαν!ε ΡᾺ],} 

[ὁ ὕτοιβ Τδιυγομλθηῖ ΔΡ εο ᾿ἰπβίδιγαίαο.. Ῥ.] : 

{ Ἐείεσνε Ῥίωέαγοίπδ, ῬΑτδέωπα οπυηῖτπε. Πομηΐπιιπι οἰμἀ!οοἰ σοήπιιπι 

ἔα 1558 ἐγγϑηπογπι, Ὀγδθδαγίησα Πίοχιγ δὲ ἐωπέογῖὶς. Οὐδογα ἴῃ νΥἱΐα Ῥιο- 

χιὶς, Ῥ-. 974. Ἐώ. Ἐταποού. [οἶον ἐπ Ἰρτο. 46. εἰία δ υγαοιβάτατα ᾿, 12. 

54. εγθυπι πολεμεῖ ἐσ βοηϑεῖ ΥὙ61 δἰ π}}}1} νεῦρο, οογτιιρέαπι γἀδίιγ, Ῥ.] 

8. σιάε Χεπορλοπέοια ἀθ Ἐκχρεάιόπθο Οὐχὶ, ἱπ ἅπε ΠΡΣῚ ἔθνεα, 

εἰ Πίορεποπε Τ, αδγέϊαπα 110. 2. ϑερτα. 80. οὐπὶ μπθεχὴ οοηξον ϑιωξάαπι ἴῃ 

γν. Πένων. 

2 Τέσσαρφες δέ "εἶδε Θουκυδίδαι ᾿Αϑηναῖοι" ὸ ἐστον χαὶ 

ὁ Ταργήττιος, καὶ ὃ Θετταλὸς, καὶ ὃ ἡ“ΜὨΙιληςίου υἱός. δελοῖ. “εἰδέογῆ. 



ὙΡὰ ΤΗΘΟΥΘΙΘΙ5. 52.» 

δημαγωγὸς, ἷ Μιλησίου, ὃς καὶ Περικλεῖ "'΄ διεπολιτεύδατο" 
τρίτος δὲ γένει  Φαρσάλιος, οὗ μέμνηται. "' Πολέμων ἐν τοῖς 

περὶ ἀκροπόλεως, φάσκων αὐτὸν εἶναι πατρὸς Μένωνος τέ- 
γμν.- ἄλλος Θουκυδίδης ποιητὴς, ᾿τὸν δῆμον ᾿Δχερδούσιος" 

οὗ μέμνηται ᾿νδροτίων ἐν τῇ ᾿“4τϑίδι, λέγων εἶναι πατρὸς 

᾿“ρίστωνος. συνεχρόνιδε δ᾽, ὥς φησι ὃ Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ 29 

ἱστορίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿Δγάϑωνι τραγικῷ., Νικηρότῳ 

ἐποποιῷ, “καὶ Ῥ Χοιριδίω, καὶ “Μελανιππίδῃ, καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη 50 
᾿Αρχέλαος, ἄδοξος ἦν ὡς ἐπιπλεῖστον, ὡς [Ὁ] αὐτὸς Πραξι- 

φάνης Ἵ δηλοῖ᾽ ὕστερον δὲ δαιμονίως ἐθαυμάσϑη. οἱ μὲν οὖν: 

Ρ. 4ο5. 4η8. (Λοβατη. ν. 7οῦ, εἰ 7690. 941. νἱά. 276 μγδίωπε Δ. Τιβοϊΐοη. 

Δέῖο. 206... ὉὉὶ ποι Μιλησίου, 568 ἢῖελησίου 5ουθοπάτπι σοπίομαϊέ,) 

2 Οὐΐμ5 τηετιϊποχιπέ Ῥίαίο, Ῥίωμϊαγοϊωδ ἴῃ ῬΟΥΟΪ6, «ἑλοπαθωδ., οἱ 

Τλμογάϊαθδ ποϑίοσ, 1. 1... ο. 117. 

ἀ ϑυπὲ αυὶ ῥγβείεγαπε ἀντεπολιτεύσατο. Ναπι ἀντιπολιτεύεσϑαι 
ἀ6 σΟπέγΑΥΙ 58 ῬΩΥΕΡ5. ΠΟΠ ΤΑΥΟ ροδίξῃπι ἱπνθηϊπια8., ρυϑθβογεπι ἀρυά 
ΤῬοϊγαόπεπι εἰ ῬΙωΐατοίμιπι, Μιάθ ματα ἀρὰ σαφραμδοπιπι «ἃ Ρφὶναϑτιὶ 

Θιγαϊεροπηαία, Ρ. 45, Εά. Τωσάμπ. (ΤΡ. 1. Οαρ. “1. οἱ 51. δέερβαπιες 
Ηΐο οοηϊοῖοθαΐ ἀντεπολιτεύσατο, εἰ ἱπ Αἀποίαϊ. ἴῃ 50 Πο]α Οὕϑθοα δὰ 

Ρ- τ. Ὁ], 1. ν. 1. συνδιεπολιτεύσατο.) [φιαπολιτεύεσϑαι ἑδτιοπ 16 πὶ 

δἰ βιιλῆοατθ αυοα ὠντιπολιτεύεσϑαι οσοπδίδξ εχ Τ,οχὶοβ. ΡᾺ] 
1 Ἡσυπο᾿ πιεπιογαΐ τλπμογά. 1. ὃ. ο. 92. εἰ 1άθπι 65, αἱ Ρυΐο, 41] 

δϑοποϊϊαςέϊ αγιδίορλ. ἀἰοῖταν Θεσσαλός" τιθὸ ἔουϑαῃ ἃ]1πι5 δὲ. Ἐϊωδάσπι 

Γαργήττιος 4 εο, 4ιὶ δριιᾶ Πατοοι Πτιεπι ᾿ἀχερδούσιος ἀὐαὶι, 
ππι ιχῖε Ῥιοϊοπιαοὶ Εἰρὶρ]αγῖϑ τοπυρουῖθαβ.), αἴᾳιθ ΠΡγατα ἱπβονῖ- 

Ῥδῖέ, ἐδβὲθ ϑίγαδοπε 1. 1Χ. περὶ τῶν ἀναθημάτων τῶν. ἐν τῇ ̓ ἡκροπό- 
λει. ιᾶε ἤει οὶ Οεογορίαπι, ο. ῷ. εἰ ΚΖζοδδίιπε 46 ΠΙδί, ΟΥ.], 1: ο. χϑὲ 

χι Ἡϊυΐὰ5 πιεπηΐπου Ῥαμδαγιίαβ, Ῥίμέατοιι5) «ἀε]ζαγιμδ., ΟἸοπιθιδ, 

αἸἰϊίφιο, Δ αοδ16 Κ᾽ οδείαπε ἀ6 ϊει. 6. 1. ὅ. 

ο ΝΙεπιογδίαγ ἃ ζιαξγέϊο τὰ να Ῥ]δίοτίσ. 

} Χοιρίλῳ τιλ]]επὶ οὰπὶ Οαδαμδοπο, (ἐξ δίορῆαιηο). ἴ Ὅοπῇ, 
ΝαθκΣ ΟΠΒοουθα ρα5. ὅ0ο. 586ᾳ. 6. δ ίπάου.] Ναπι Ολοιγῖ- 

Ζαπι νἱχῖθδδοὸ Τἠωςγαϊαϊδ ταπυροχίθιιβ οομπβίαέν ΟΠοογίαϊιπε δυΐθυη ὅπ 

ΟΟΥΔΘΟΟΓΌΙΠΙ ΤΠ ΟΠ ΠΠΘὨ 8 ἔγιιδίγα αυϑεταθ. Π6᾽ ροδέαγιπι, 4008 πιθπιογαῖ; 
χείαὶα, Ὑἱάθ Κοδδίωπι 6 Ῥοεῖβι [Ὁ ΝΙεϊαπρριθ υἱτοχιθ, ροϑέϊβ ἴγ- 

τοῖα Τζωξίον. δὰ διά. Ῥ.} 
[ᾳφ “ηλοῖ 6 Ῥαὶ]. τεσθρέυτα ὕγὸ φησί. Ῥαῦὶο απίθ ὃ δηΐα αὐτός ὁ 

οοπλθοΐαχῳ δα (ιτιπ|, ᾿ : 
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᾿ αὐτὸν ἐκεῖ λέγουσιν ἀποϑανεῖν, ἔνϑα καὶ διέτριβε φυγὰς 
ὦν καὶ φέρουσι μαρτύριον τοῦ μὴ κεῖσϑαν τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς 
᾿Αττικῆς. ἣ ἴχριον γὰρ ἐπὶ τοῦ τάφου κεῖσϑαι" τοῦ πενοτα- 
φίου δὲ τοῦτο γνώρισμα εἶναν ἐπιχώριον καὶ νόμιμον ᾿“ττικὸν 
τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ δυςτυχίᾳ τετελευτηκότων, καὶ μὴ ἐν ᾿ϑήναις 

53 ταφέντων. Δίδυμος δ᾽ ἐν ᾿Αϑήναις, “ ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐϊ- 
ϑόντα, βιαίῳ ϑανάτῳ ἣ φησὶν ἀποθανεῖν. τοῦτο δέ φησι 

Υ Ζώπυρον ἱστορεῖν. τοὺς γὰρ ᾿Αϑηναίους κάϑοδον δεδωκέ- 

--ῷ.--- τ -ποι--ἍἝὕἝἰἀ 

τ Αὐτὸν ἐκεῖ λέγουσιν. Τια Ῥα]. ΨΏ]5ο ἐκεῖ λέγ. αὐτόν. 

. 1Πιθ, φαῖθαβ δαρυϊέαγα Ἰθρῖθυ5 ἀσηδραΐα ογδξ, Οϑποίδρ!ἴα δχϑβέγο 

ποϊθραπξ ἱπίγα Αἰξΐοαθ ἢπθβ, δϑᾶ ἱπιροβίία ἐμπιυϊο οσσθ. Ὑ1|46 Ρεΐἠὲ 

(οὐπηπηθπί. ἦπ ἰδρθ5 Αἰσας Ρ. δῦύ2. δ νοὺϑ ἐκρίον οοπβυῖα Ζέρϑοϊὲ πο-- 

ἴδ5 δά 106 ]] πὶ 46 οσσθ, (δες 1 δαΐάα ν. ἑἱκρίον, 5Ὰ} ποιηῖπθ 71ει- 

ογ αἱ αὶς ἴξα Ῥευρεσατα Ἰερυπίαγ : ̓Ικρέον γὰρ ἐπὶ τοῦ τάφου κεῖται τοῦ 
πενοταφίου, Θουκυδίδης. Γνώρισμα ἐπιχώριον κ. ν. ᾽4. τ. ἐπὶ δυς- 

τυχίᾳ π΄ κι μ. ἐ. 4. τ. Οὐδε Ηἴπο δαιθπᾶδυὶ ροβδιιηΐ, Ῥϑέϊέμς ἱκρίον 
6856 σώσει ΘΕ ποΐδρηϊο ἱπηροβιΐαπι, ΘΠ απίθ ϑαπὶ αἰϊαπὶ 4]105 ἢ 

ΦΟΟΕΡΙ5586 βου δι Ζύρϑίμδ τὰ Νοῦβ δὰ 110. 1. ἀ6 ὕσασθ σᾶρ. 4. οἱ δῖε εχ 

Ἐρ᾿,»γαιηιηδῖθ Ῥ]απιὶπῖγι ἵτι ΑἸοδειπι ροσθίαπι δρᾶ Ῥίμέατοΐωπε πὰ Ἐ4-- 

τὴΐππιο; δ6α σοπίδοΐαγα, αὐ πη] νἹἀφέυγ, πὸη να] 46 ἤγιπα. αγίαβ β'ριΐ-- 

βοδῆοη θα μυΐὰβ γοσαΡῺ] μαρθεπὲ νεΐοσεβ Σιοχίοορταράλ, Ἐπδέαϊμίως δὰ 

ἘΠΟΠΙΘΥΙ ΠῚ ΘΟΠΊΡ]ΥΡιι5 Ἰοοῖβ, δολοϊίαδέθο ἈΡΟ]]οπὶὶ ΒΠοᾶ. 1. Αὐροπδυέ, 

ν. 5606. εἰ δολοῥαδέε5 ΑΥϊδίορμαηῖς ΝῸΡ. ν, 296. φαοχιιπι πόπῖο ἐκρέον 

δγίέοοῖπ Ἰπιιευργϑίαξιβ εδὶ. Ζύρϑίμδ ρυΐαὶ ἑαδιίασα βῖγα Πίρπαπι παναῖΐδ 

[ι1586.) [ϑοσγίρδίιπιιβ δαΐαι γοσαΡΌ] μη πος προπαροξυτόνως οὰπὶ Ρα]. 

ΕἸγπιοῖ. ΜΙ. ν. 561. ν. 8. [ρ5. αἰ ἴδαπθ. οὗ, δέορᾳ. ΤῊε5. Ρ.] 

ὁ Οεπορίαμη 46 Ζλμεγ δ Ρ ΘΧϑι!ο γανοοαπᾶο ἀεοταέιπιὶ ΟἹ ϊ- 

Ῥαΐδ58, Ἰρδαγηαια δβέαπι Τῆς} ἀάσπι ροβὲ γθαϊταμα ἀο]ο ἔπϊβδα Ῥθσδπι- 

ἔπι, ΘΟ: Ῥαμδαηίαδ ἴθ ΑἸεοδ, μ. 2ι. 4. Ῥγαποοῦ, (Αἰο. Οδρ. 

ΧΧΙΠῚ 

ἴω Ουδδ βεσυυπέυῦ, οπιπία ἄεδυπέ ἱπ ῬΑ]. ὑδαὰθ γα ᾿ἀναμνησθϑῇ 

τινὸς περιττοῦ κὑ.49.] 
ΓΙ 

ᾧ Ἰάἄοπι, ρυΐο, εβϑὲ ῃἴο Ζοργτγειδ οὰπὶ 11ο Βγχαριέϊο., ουἷπδ πιεπιῖ-- 

σαν Ῥίμξακοίιως, ἴῃ Ῥάγ411, πιῖπ. οἂρ. 86. ]᾽4θ Κ᾽οϑδέμπε ἂἃθ Ἠϊβέοτ. [ΟΥ. 

ὮΡ. 5, [Οοπῇ, Νίεϊεν, ἅς Βοηὶβ ἀαπιηδί. Ὁ. 228. 6. ᾿ἰπάονζ.} 



γΓὰ ῬΗΘΟΥΘΙΙ5. 52: 
»" - - τ΄ 

ναὶ τοῖς φυγάσι, πλὴν τῶν “ Πεισιστρατιδῶν, ἡ μετὰ τὴν ἣτ- 
͵ ᾿ ᾿ Ὁ 3 ἐ Δ Ὶ ᾽ - , " 

ταν τὴν ἐν Σικελίᾳ. ἥκοντα οὖν αὐτὸν. ἀποϑανεῖν βία, καὶ 
- -" ᾽ 

τεϑῆναι ἐν τοῖς Κιμωνίοις μνήμασι. καὶ καταγινώσκειν εὐή- 

ϑειαν ἔφη τῶν νομιζόντων αὐτὸν ἐκτὸς μὲν τετελευτηκέναι, 

ἐπὶ γῆς δὲ τῆς ᾿Αττικῆς τεϑάφϑαι. ὅ εἰ γὰρ..., οὐκ ἂν 

ἐτέϑη ἐν τοῖς πατρῴοις μνήμασι ἢ συλλήβδην " τεϑεὶς, οὐδ᾽ 
μ ὩΣ ἐν ες "ἢ ͵ ΠΣ ᾽ ’ «᾿ - ’ 
ἂν ἔτυχεν οὔτε στήλης, οὔτε ἐπιγοραμματος, ἡ τῷ ταφῷ προς- 

χειμένη, τοῦ συγγραφέως μηνύειν τοὔνομα ἀλλὰ δῆλον ὅτι 
κάϑοδος ἐδόϑη τοῖς φεύγουσιν, ὡς καὶ ὅ Φιλόχορος λέγειν, καὶ 
5 Ζ ή ἐ ταὶ δὲ ἌΡ δὲ “ [τ ἴς: ας ημήτριος ἐν τοῖς ἀρχουσὶν. ἐγὼ δὲ Ζωπυροὸν ληρεῖν νομί- 55 

ὅω, λέγοντα τοῦτον ἐν 5 Ἔ Θράκῃ Ἔ τετελευτηκέναι" κὰν ἀλη- 

ϑεύειν νομίξῃ ἃ Κράτιππος αὐτόν. τὸ δ᾽ ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμαιον 
αὐτὸν παὶ ἄλλους λέγειν κεῖσθαι, μὴ καὶ σφόδρα κατογέλα- 

--πἘΠῤΞιΠΓ᾿ΠὍἘέἘΕῦγτ ρ΄... 

« Νίαπι ρογείπδοὶ δᾶθο οὐΐο θο5 μαδυδτγηπΐ, δ π6 δσοορία 416 8Π| 

ἵπ 8.011 οἰδὰθ ἴῃ αἰβογίπιθπ βασαπηιη δαἀήιοι, ρΡοδὲ ππὸ8 πομῃδριηΐα 

ἄυοβ., οἴχπὶ ΘΧΘῸ 10 115 4] ιιδοιπαῖιθ γοἀϊειτα ἤαγοηΐ, ΠΟ5 τεοῖροσα γ Ἱπ6- 

τίπε. Ὑιάθ ἤθε εἰὰ Ῥιοϊδιγαίιι,, ο. ΧΥ͂Ὶ. 

[Ὑ ἵἴπτο ῥοβὲ ὑγροῦ ἃ ἘΌΝ οαρίαπὶ νεῖ ΧΧΧ, ἐγγᾶππος οχρυ]- 

56) ἘΠῚ δ Ρο" πν Δ 

ς Εῤγὰρ [ἂν] ἐτέϑη ἐν τοῖς πατρῴοις μνήμασι κρύβδην τεϑεὶς, 

οὐκ ἂν οἷο, Ἰεροπάσπι οχἰδεϊπιδὲ κ6. Ῥογί. (Αἀάτε ῥογέμβ, υἱἋ6 1ἴγϑ, 

τὰ ἀστὰ αὐτοῦ κρύφα. Τερόπάμπε ἢ πρύβδην τεϑείς " ἢ 14 τοί, αἰϊο» 
4, δέορῆι. 4ὰϊ νου, φιοὰ δὲ δϑϑϑέ, πιτιήματι {ἰ]|0 ἴπ ανίο Ἱποπώ- 

πιϑγιΐο ροδίξμδ ζμΐ55εῖ.) ΓΡοΚὶ εἰ γάρ νε] ἀπὸ χοινοῦ δυρρίοπάσπι ἐκ- 

τὸς ἐτελεύτησε, γε] ἴάστιπα εϑὲ. Ῥϑυϊο ροϑὲ οὐδ᾽ ὧν ἔτυχεν ϑογίρδϊι- 

ταὰ5. Ἐ.} ἶ 

α ὅς. ἴπ πρτὸ 46 ΑΧοΒοπαρυβ, 4 ᾳιο “πογιγπιις ἐν ᾿᾽Ολυμπιάδων 

ἀναγφαφῇ, κα ΟἸγπῖρ. ο. 1. 8π. ΠΙ., απο Ορηθ Ῥᾶγβ. ἐγὰῖ οοπιπιθηίϑ - 
τἰοσιιτα ἀς ΔΛιεῖοδ, αἴ Θχ εἴπας Το δέμϑ 46 Ηϊκί, σε. 1 ἃ... 18. 

γι Τειιείγίωπι ἐν τῇ χῶη ἀρχόντων ἀναγραφῇ 15 οἷζαΐ Ῥιορφης: 

7, αδγέϊμα ἵπ νἱΐα Ὑ Βα] δεῖς ; δἄδο τξ πιΐγατα δἰ εἰπ8 ΠΟῊ τπϑπιΐπῖ886 1Π 115 

θτοχαπι ᾿ϑοπιθίσγιδ οοἰῖορο,, 4ι18πὶ οοπέθχιε, 118. 8, ϑθρπι. 81. 0 πὶ 

[α Ῥτο. Θρῴάκῃ Ἰοροιάυπι ᾿ἀττιχῇ βυδριθδεῖ. θαπιὰδ σὰρ. Π1ν Ρ.] 

α 15. Ἅλμογ αἰ δοαψ8}18,. χυῖ (ἐδδέθ ὶσηγδὲο. Ἡα]οαγὴ. ἴπ ταῦ!- 

οἷο. ἀ6. Τάως ἀϊαϊς Ῥλδιοσὶα) δα φὰδθ ἃ ἌΥΜΗΝ ΟΠλ1 858 μα 80υ- 
8. σοπηρίθχεβ θ5ῇ, Ὁ ᾿ 
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δάστον ἡ. «Δέγεταν δ᾽ αὐτὸν τὸ εἶδος γεγονένουψ σύννουν μὲν 

τὸ πρόφωπον, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας εἰς ὀξὺ μεροτ 

κυίας, τήν τε λοιπὴν ἔξϑ πρρβιεριμθῆμαν τῇ τμκζλνιι ἡ παῦύ- 

σασϑαι δὲ τὸν βίον “ ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη, μὴ πληφιῦ: 

σαντα τῆς συγγραφῆς τὴν προϑεσμίαν. 

55  Ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὃ Θουκυδίδης εἰς μὲν τὴν οἴκονο- 
μίαν, ὃ “Ομήρου᾽ ἤϊπδθρου δὲ, εἰς τὸ μβγαλοφυὲς καὶ ὑψη- 

λὸν τοῦ χαρακτῆρος ̓  " ἀσαφῶς δὲ λέγων ἀνὴρ ἐπίτηδες, ἵνα 

μὴ πᾶσιν ' εἴη βατὸς, μηδὲ εὐτελὴς φαίνηται, παντὶ τῷ βου- 

λομένῳ νοούμενος εὐχερῶς, ἀλλὰ τοῖς λίαν σοφοῖς δοκιμαζό- 

μένος, παρὰ τούτοις ϑαυμάζηται. ὃ γὰρ. τοῖς ἀρίστοις ἐπαινού- 

μένος, καὶ κεκριμένην δύξαν λαβὼν, ἀνάγραπτον εἰς τὸν ἔπει- 

τὰ χρόνον κέκτηται τὴν τιμὴν, οὐ κινδυνεύουσαν ἐξαλειῳφϑῆ- 

7 γαν τοῖς ἐπικρίνουσιν, ἐζήλωσε δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον, ὥς φησιν " 4ν»- 

τυλλος, καὶ τὰς ἢ Γοργίου τοῦ “Ἰεοντίνον παρισώσεις, καὶ 

6 ϑυϊβι τωι] εδὲ 1 λμογάϊοπι υἱίγα βεχαροϑίπηαπι ἀηπατι νἱΐαπι Ὀτὸ- 

ἄυχ]δ86 : 4αππὶ (ἑαδέθ σοἰϊο ]. ΧΥ. ο. ΧΧΊΠ.) ᾿πῖᾶο "0}}} ΡῈ] οροπμθ-- 

9181 συδαγαριπέα δη πος παίιι8 ἔιιῖ558 νι ἀθϑίιγ, δἴαπθθ (αὲ ἱπίσα ατοοϊ" 

ἤϊγιι.5) ΟΡΙΘΥ τη ΤΉτγδοια ροϑὲ Ῥεϊορομππηδδίδουτα θ6Ι]απὶ ἅπιίαια,. [ΟἹἱ, 1. 

ἂρ, Π.] 

[}} Νονιμὴ Εἴηο ογάϊτὶ βου ρίουθηι, οοπί οοἰπιαβ οἂρ. Π. Ῥ.] 

[6 Δὲ νι. οςαρ. ΧΧ, Ρ.] 

ἀ Ὧς Τλμογ ἀϊάϊς οὐδουγιίαιθ ἐπ σοποιοπίθτιδ φαοχϊαν Οἱσογο ἴδανα-- 

40} ΤΟΥ πὶ ΘΟΙΠΡΥΘϑϑίομϊ ϑαἰϑογ δι : πᾶτη γΘΥΒΟΥ ΠῚ ῬΥΟΡΘ ΠΕΠΙΘΤΠὶ 861-- 

ἘΘΠΓΙΩΥΤΙΠῚ ΠΙΠΊΕΥΟ σΟΠΒΘαυ 5 οϑί, Οὐ ποίϊαπι 1ὰ 1 ἢμο0} αἀ16 ΟὈ5ΟΌΓΙ-- 

(5 ἃ γϑυθὶβ5 ργουθῃΐϊξ, υἱ ψ8ὶ 111 ἱπαϊοαπί 7) ,ογι} οἱ Ἡαϊίοαγπ.: εὐαρί- 

ὥϑμητοι γάρ. τινές εἶσιν οἱ πάντα τὰ Θουκυδίδον συμβαλεῖν ὐμό πθὴ 

χαὶ οὐδ᾽ οὗτος χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνιοι. 
[ Νοία πιοάοβ ναγϊαίοβ , αογυπι Θσαπιρία ὄψων 1080 Ῥγοΐυ- 

ἔπι σαρ. ΧΧῚ, Ρ.] 

ἀ Τὸ Τμπογάϊαϊς ἱπιϊαίοπα Θογρῖαθ γἱᾶ. οαρ. ΧΧΙ. Μαυϊίαπι πιο 

ΥΟΔΧΊΠΙΙ ΘΠ 16 ΨΊΓΙ ) 411} ροβίεα διιηξ δϑοα, ἀδθαδυιπε; πᾶπὶ αΐ Ῥῆϊΐο- 

δίγαίις τὰ ἘΡρΙδί. αἱξ,) Ογίέΐας ἂὸ Τἀμογαϊαδα ἀοοθρέαμ 1111 γαίεγαπε ππᾶ-- 

ξυῖδαυπι δίᾳιθ θχαρρθγαίιπι ογϑιϊοηΐβ βΘΠ57. {ποῦ Ῥλεϊοεέγαξας ἱνοοαὲ 

μεγαλόγνωμον καὶ τὴν ὀφρῦν. ἙἸοτοῖε οἰγοαὶ ΟἸγπιρ. ΤᾺ ΧΧ, Ψ|40 

Κοδδίιητε ἂς ἈΒΘίοσςο5 ταὶ, δὲ οοπδίδξ, ο8Ρ. 10. 
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τὰς ἀντιϑέσεις τῶν ὀνομάτων, εὐδοκιμούσας κατ᾽ ἐκεῖνο και- 

φοῦ παρὰ τοῖς “Ἐλλησι" καὶ μέντοι καὶ ὁ Προδίκου τοῦ Κείον 

τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβολογίαν. μάλιστα δὲ πάντων, 57 
[2 ᾽ 2ω 7 [χ ἢ ᾿ - κ ἘΠ... Δ 

(ὅπερ εἴπομεν,) ἐζήλωσεν “Ομήρον, καὶ τῆς περὶ τὰ ὀνόματα 

ἐκλογῆς, καὶ τῆς περὶ τὴν σύνϑεσιν ἀκριβείας, τῆς τε ἰσχύος 

τῆς κατὰ τὴν ἑρμηνείαν, καὶ τοῦ κάλλους, καὶ τοῦ τάχους, 

τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων τε καὶ ἱστορικῶν ἀψύχους ὥς- 58 

περ Ἢ εἰςογόντων τὰς συγγραφὰς, καὶ ψιλῇ μόνῃ χρησαμένων 
διαπαντὸς διηγήσει, προςώποις δὲ οὐ περιϑέντων λόγους τι- 

ι ᾿ ΠΡ , Ρ 3... δῦε ΄ Ν 
νας, οὐδὲ ποιησαντων δημηγορίας, αλλ Ηροδοτου μὲν ἐπι- 

, 2 ι ΠῚ Ά ΕΓ 3 32, ᾿ ΕῚ ᾿ 

χειρησαντος, οὐ μὴν ἐξισχυσαντος (" δι΄ ὀλίγων γὰρ ἐποίησε 

λόγων, ὡς προςωποποῖΐας μᾶλλον ἤπερ δημηγορίας) μόνος 
ὃ συγγραφεὺς ἐξεῦρέ τε δημηγορίας, καὶ τελείως ἐποίησε μετὰ 

κεφαλαίων καὶ διαιρέσεως, “5. ὥςτε καὶ στάσει ὑποπίπτειν τὰς 

δημηγορίας" ὅπερ ἐστὶ λύγων τελείων εἰκών. Ῥ Τριῶν δὲ ὄν- 59 

τῶν χαρακτήρων φραστικῶν, ὑψηλοῦ, ἰσχνοῦ, μέσου, παρεὶς 
Ἁ “, , ᾿ Ρ , [. » -"Ὗ ΄ ’ 

τοὺς ἄλλους, ἐζήλωσε τὸν ὑψηλὸν, ὡς ὄντα τῇ φύσει προς- 

φορον τῇ οἰκείᾳ, καὶ τῷ μεγέϑει πρέποντα τοῦ τοσούτου πο- 

λέμου. ὧν γὰρ αἵ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρε- 
πε λύγον ἐοικέναι ταῖς πράξεσιν. ἵνα δὲ μηδὲ τοὺς ἄλλους 4σ 
3 - - ᾽ {χ 2 { , } 4 ΄ , ᾿ 

ἀγνοῇς χαρακτῆρας, ἴσϑι, ὅτι Ἵ μέσῳ μὲν ᾿Ηρόδοτος ἐχρήσατο 

(ὃς οὔτε ὑψηλός ἐστιν, οὔτε ἰσχνός) “ ἰσχνῷ δὲ ὁ Ξενοφῶν. 

ἕῳ 

ἢ Ῥγοέασογαε ἀ]5οΙ ρΌ 5 ζυϊε Ῥγοεϊέοιδ, οἱ δϑα8}15 σοτ ρίας, ἡάθπι 

ἃ καλλιλογίᾳ εὐἴατη ]αχίπιμς Τγγίμδ σοιππιθηθαί, Θίβδογί, 7. Υ͵άο 

ϑδιωίάαπι. 

[πιὸ Μία! τα εἰραγαγόντων,, φγόρίον βεψαθπίία. Ρ.] ι 

[χα ΟἹ, φὰρ. ΠΙ. Ρ.] 

[ο Τωϊεγργείαπέυσ οὐ αὐ εοτγίωπι σαδαθ 8ἰαΐωπε τόνοσατὶ μο5-- 

δὲ, Ῥ.] 

Ρ Ῥδβοσῖρϑῖε εχ μοο ἰΙοοο ᾳυδοᾶδπι ϑιυξάαϑ νυν. χγαραχτῆρες. 

4 Ἰάεπι ρίαπε ἐἜε εο ἢίομγϑ. Ἠαϊϊοατγι., ἦαὶ πὰ ΠΡ6]1Ο 46 Ψψοοιτα 

οἰγμοίωτα Ηοτοάοίωπι ταθᾶϊυτα Οματαοίθγοιῃ οἰπὶ ἩΟπΙΘΤΟ 56 Ομ πι 6856 

5 Υ 1. ᾿ 

τ [ἰὰ ἀϊδευίθ ἀθ δο ἤίοηγϑβ Ἡαϊοαση. ἱπ Ῥγαεοορὲϊ ὧδ ογαίίοτιο 
πιρέϊαϊΐ,, Θχίγθτηὶθ ἴογϑ γουθ 8. 
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φι ἰ διά γε οὖν τὸ ὑψηλὸν ὁ Θουκυδίδης καὶ 'ποιητικαῖς πολλά- 

κις ἐχρήσατο λέξεσι, καὶ μεταφοραῖς τισί. περὶ δὲ πάσης τῆς 

συγγραφῆς ἐτόλμησάν τινες ἀποφήνασϑαι, ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς 
συγγραφῆς, οὐκ ἔστι δητορινῆς, ἀλλὰ ποητικῆς. καὶ ὅτι μὲν 

τούκ ἔστι ποιητικῆς, δῆλον, ἐξ ὧν οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ τινί. εἶ 

δέ τις ἡμῖν ἀντείποι, ὅτι οὐ πάντως ὁ πεζὸς λόγος δητορικῆς 

ἔστιν, ὥςπερ οὐδὲ τὰ Πλάτωνος συγγράμματα, οὐδὲ τὼ ἰατρικὼ, 
λέγομεν, ὅτι ἀλλ᾽ ἡ συγγραφὴ κεφαλαίοις διαιρεῖται, καὶ ἐπὲ 

45 εἶδος ἀνάγεται δητορικῆς" κοινῶς μὲν πᾶσα συγγραφὴ ἐπὶ τὸ 
συμβουλευτικὸν (ἄλλον δὲ καὶ ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν ἀνάγουσι, 
φάσκοντες, ὅτι ἐγκωμιάζειν τοὺς ἀρίστους ἐν τοῖς πολέμοις γε- 

ψομένου:).» ἐξαιρέτως δὲ ἡ Θουκυδίδου ἐν τοῖς τρισὶν εἴδεσιν 

ὑποπίπτει" τῷ μὲν συμβουλευτικῷ, διὰ τῶν ὅλων δημηγοριῶν, 

πλὴν τῆς Πλαταιέων καὶ Θηβαίων, ἐν τῇ τρίτῃ τῷ δὲ πανηγυ- 

φικῷ, διὰ τοῦ ἐπιταφίου" τῷ δὲ δικανικῷ. διὰ τῆς δημηγορίας 

νῶν Πλαταιέων καὶ τῶν Θηβαίων, ἃς ἀνωτέρω τῶν ἄλλων ὑπεξ- 

εὐλόύμεϑα. ὕπου γὰρ δικασταὶ κρίνουσι “αχεδαιμονίων. οὗ παρα- 

γενόμενοι, καὶ κπρίνεταν πρὸς τὴν ἐρώτησιν ὁ Πλαταιεὺς καὶ 
ἀπολογεῖται περὶ ὧν ἐρωτᾶται, διὰ πλειύνων τοὺς λόγους ποιού- 

μενος, καὶ ἀντιλέγει τούτοις ὁ Θηβαῖος, εἰς ὀργὴν ἱτὸν Δακε- 

δαιμόνιον προκαλούμενος" ἡ τοῦ λόγου τάξις καὶ μέϑοδος καὶ 

.5 τὸ σχῆμα, δικανικὸν καϑαρῶς ἀποφαίνει τὸ εἶδος. “έγουσι δέ 

τινες τὴν ὀγδόην ἱστορίαν νϑϑεύεσϑαι, καὶ μὴ εἶναν Θουκυδί- 

δου" ἀλλ᾽ “ οἱ μὲν φασὶν εἶναι τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ, οἱ δὲ, 

Υ Ξενοφῶντος. πρὸς οὗς λέγομεν ὅτι τῆς μὲν ϑυγατρὸς ὡς οὐκ 

Π ϑυθ]ίπιοπι 6556 Τλμογ αἀἰάσπε ἕαϊθίιν ΤΠ ἱογγ δίμδ., οἰαβααθ οματβ- 

οἴεσὶ ἀξίωμα εἰ ὄγκον αδϑίξπαι Ηδγπιορόποδ; οἱ αὐΐοπι ογαν ταΐθπι 6 

τηδιοβίαϊοπι ρα β81πὶ| ἔβγα οπθλδ5 ΘΟΠποθπηΐ, 

ἐ ΨΙ46 Φίοπγϑίμπι Παϊΐοατπ. ἃ6α Τλμογάϊαϊς Ἰαϊοιπαίθ εἰ Σιοπρσὶν 

πππὶ περὶ ὕψους ο. 20. εἰ 54. [ϑιρτὰ οἂρ. ΧΧ. 
[ω Ὠϊσοίαν 64 46 τϑῬ, 1. ο]. 11. Ρ.] 

φ Ἑουίυν ἴαπιεπ ἀθ. Χοπορ]ιοπίθ, αιυσπιδαπηοάτπι ἐδϑέδέυν Σαδγέξιδ, 

ἀποᾷ οὐτπὶ Ὑ λον ἀάίδπε ροβδθῖ ΘΌΡΡΥΪ ΠΕ, ΡΓΪπαιι5. δἰὰ8 πιοπαπιεηΐα ἴπ 

Ἰμσθπι ργοίγαχοσῖε; 400 γα ὶ 8010 ποιλῖπθ, αυδπίαπι ΠῚ ἀοθθθαμπε οπιπαϑ, 

ἩΘΠῸ ΠΟΝ πη. ]Π1ρτέ, 
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ὅστι, δῆλον. οὐ γὰρ γυναικείας ἣν φύσεως τοιαύτην ἀρετήν τε 

χαὶ τέχνην μιμήσασϑαι. ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ἦν, οὐκ ἂν 

ἐσπούδασε λαϑεῖν, οὐδ᾽ ἂν τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλα πολλὰ κατέλιπεν ἂν, τὴν οἰκείαν ἐκφαίνουσα φύσιν. ὅτι 

δὲ οὐδὲ Ξενοφῶντος ἐστιν, ὁ χαρακτὴρ μονονουχὶ βοᾷ. " πολὺ 
᾿ " ΄ 5» “ - πε ΝΟ -» ᾽ ᾿Ὶ εν 

γὰρ τὸ μέσον ἰσχνοῦ χαρακτῆρος καὶ ὑψηλοῦ. οὐ μὴν οὐδὲ Θεο- 

πόμπου, καϑά τινὲς ἠξίωσαν. τισὶ δὲ, καὶ μᾶλλον τοῖς χαριε- 44 

στέροις Θουκυδίδου μὲν εἶναι δοκεῖ, ἄλλως δ᾽ ἀκαλλώπιστος, δι᾽ 

ἐκτύπων γεγραμμένη, καὶ πολλῶν πλήρης ἐν κεφαλαίῳ πραγμά- 

τῶν, καλλωπισϑῆναι καὶ λαβεῖν ἔκτασιν δυναμένων. ἔνϑεν καὶ 

λέγομεν, ὡς ἀσϑενέστερον πέφρασται καὶ Υ ὀλίγον, καϑότι ἀῤ 

ῥωστῶν αὐτὴν φαίνεται συντεϑεικώς. ἀσϑενοῦντος δὲ σώματος, 
βοαχύ τι καὶ ὃ λογισμὸς ἀτονώτερος εἶναι φιλεῖ. μικροῦ γὰρ συμ- 

πάσχουσιν ἀλλήλοις Ὁ τε λογισμὸς καὶ τὸ σῶμα. ᾿“Ζπέϑανε δὲ 45 

μετὰ τὸν πόλεμον τὸν Πελοποννησιακὸν ἐν τῇ Θράκῃ, συγγρά- 

φῶν τὰ πράγματα τοῦ εἰκοστοῦ καὶ πρώτου ἐνιαυτοῦ. εἴκοσι γὰρ 
καὶ ἑπτὰ κατέσχεν ὁ πόλεμος. τὰ δὲ τῶν ἄλλων δὲ, ἐτῶν πράγματα 
ἀναπληροῖ ὅ τε ὁ Θεόπομπος καὶ ὁ Ξενοφῶν, οἷς συνάπτει τὴν 
᾿Ελληνικὴν ἱστορίαν. 

δ Ἰστέον δὲ, ὅτι στρατηγήσας ὁ ἢ Θουκυδίδης ἐν ᾽Δμφιπό- ,ς 

[σ Ἄευθα τπᾶποα δἕαιιθ δἰΐαπὶ 4115 ποτα 8. υἱοδα, 4πῶ86 Ῥογέωϑ 

ἴτα ἱπιεσρυθίδειιγ 80 δὶ βοσϊρίιμι εβϑδϑὲ, πολὺ γὰρ τὸ ἰσχνὸν διαφέρει χα- 
ρακτῆρος ὑψηλοῦ. 

[Υ Ῥογίιι5: ἰαπριωΐαϊμδ δογίρέμδ οἱ ὕχονίμδ, 4υοὰ ΥἹχ δ᾽ σηϊἤοαηξ 
Οτβθοδ.]. 

Ζ 15 15 Οσδδοῖβε ᾿πᾶθ, 081 ἀθδὶπῖς Τάμογ ἀἰδ5, Ἠϊδιοτία σοπιρ6- 

χὰβ εϑέ, δυσίοσα Ῥοίγδιο ἴῃ Ἐχοεσριϊβ 46 νἱγιαεῖ θα δὲ νἱε18. Τεβίαξωσ 

εἴ Αἀποηγπιμς ἐν ᾿Ολυμπιάδων ἀναγραφῇ, Τῆἠδοροπιρεπι τοβ Οταθοαα 
ΟΥδιμι 6886.) 101 ἀεβίεγαί 7 μον 65, δηποϑῆμθ ΘΟΙηρ]οχατα ΧΥ͂]., δἵ- 

46 ἀαβῖπαυθ ἴῃ ΠΔΥ4]1 ρυρπα οεἶτοα Οηϊάμτη, Ηΐδοα αὐάς Πίσαοτ. ϑῖς. 
1, ΧΠῚ, Ρ. 5γ6. Ὑιᾶς 7οσϑοίαπε ἀθ Ηϊβίοσ. Οτυ. 1, 2. ο. 2. δὲ Ζομϑδέμς 
46 ϑεγιρίογιθιβ Η]δίου. ῬΆ1]1οβ5. 1, 1. 0. 9. 

[α Νονῖ βογιρίοσιβ μΐο ἡμμήβετε πα ϑἐϊοηθτι, βαϑρ οδΣ ϑιιπτὰ8 Οᾶρς 

μι. ΡῚ 
ὁ Ψιᾶρ 1}. 4, ο. τοί," 364. 

. 
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λει, καὶ δόξας ἐκεῖ βραδέως ἀφικέσϑαι, καὶ προλαβόντος" αὐτὸν 

τοῦ Βρασίδου, ἐρυγοθεύθη ὑπ᾽ ΜΉΝ διυβόλλοντος αὖ- 
σὺν τοῦ Κλέωνος (διὸ καὶ ἀπεχϑάνεται τῷ “ Κλέωνι, καὶ ὡς με- 

μηνότα αὐτὸν εἰςάγει πανταχοῦ) καὶ ἀπελϑὼν, ὥς φησιν, ἣ ἐν 
47 τῇ Θράκῃ, τὸ κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηκεν. ἀφ᾽ οὗ 

μὲν γὰρ ὁ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοῦτο τὰ λεγόμενα ὅπαντα, καὺ 

τὰ πραττόμενα. οὐ μὴν κάλλους ἐφρόντισε τὴν ἀρχὴν “ ἢ τοῦ 
μόνον σῶσαι τῇ σημειώσει τὰ πρόγματα" ὕστερον δὲ μετὰ τὴν 
ξξορίαν ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ τῆς Θράκης χωρίῳ διαιτώμενος, συν- 

ἑταξε μετὰ κάλλους ἃ ἐξ ἀρχῆς μόνον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν μνήμην. 

43" Εστι δὲ τοῖς μύϑοις ἐναντίος, διὰ τὸ χαίρειν ταῖς ἀληϑείαις. 

οὐ γὰρ ἐπετήδευσε τοῖς ἄλλοις ταὐτὸν συγγραφεῦσιν, οὐδὲ ἕστο- 
ουκοῖς, οἱ μύϑους ἐγκατέμιξαν ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις, τοῦ τερ- 

πνοῦ πλέον τῆς ἀληϑείας ἀντιποιούμενοι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν οὕτω "᾿ 

τῷ συγγραφεῖ δ᾽ οὐκ ἐμέλησε ἦ πρὸς τένψιν τῶν ἀκουόντων, 

ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν μανϑανόντων γράφειν. ὅ καὶ γὰρ ὠνό- 

μασεν Ἔ ἀγώνισμα Ἔ τὴν ἑαυτοῦ συγγφαφήν. πολλὰ γὰρ τῶν πρὸς 
ἡδονὴν ἀπέφυγε, τὰς παρενϑήκας, ἃς εἰώϑασι ποιεῖν οἱ πλείο- 

49 γεςγ ἀποκλίνας. ὕπου γὰρ καὶ παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ καὶ ὁ ἢ δελφίς 

ἔστιν ὃ φιλήκοος, παὶ ᾿Αφίων ὃ πκυβερνώμενος μουσικῇ, καὶ 

ὅλως ἡ δεύτερο τῶν ἱστοριῶν τὴν ὑπόϑεσιν ψεύδεται. ὁ δὲ ἐκ α 

γφαφεὺς οὗτος, ἂν ἀναμνησϑῇ τινὸς περιττοῦ, διὰ μὲν τὴν 

ἀνάγκην λέγει, διηγεῖται δὲ μόνον εἰς γνῶσιν τῶν ἀκουόντων 

ἀφικνούμενος. ὅ τε γὼρ περὶ ἡ Τηρέως αὐτῷ λύγος πέφρασταν 

[ς Αἱ νιἃ, 1. ο. 11. Ρ.] 
[ἀ Ὧδ ἐν νἱά. Τ|. οἀρ. ΨΊΠΙ, ε. οἵ. ὃ. 55. Ῥ.7 

[6 Ῥτο ἢ τοῦ μόν. σῶσαι 5οτῖρ. ἀλλ᾽ ἤ αὐυἱ ἀλλά. 
7, νίιἄο 110. 1. ο. 21. 22. 

8. Καὶ γὰρ κτῆμα ἐς ἀεὶ μᾶλλον ὠνόμασεν ἢ ἀγώνισμα τὴν ξαυτοῦ 
ξυγγραφὴν εβθπάμπις 486 Ἰδοξῖο [οὶ 6 ΘΙ οἱ ταν εχ Ἰρβδοσιθὲ Τίς αἰ 6) 

σ. 22. “46. οτί. (Ἐκ δέερλαπιι5.) 

ἄ Μιὰ Τδγοάοίμπι, 1, 1. ο. χ5. 24. [ὈῬαυ]ο! ἀπίθ μϑθγαπιιβ 1π᾿ 

ὅπου γάρ. ΡΙ] [Οοιτῖρα ὅπου γ8 οὐπιὶ ϑομαθίεσο δὰ Ὠϊοηγβ. 46 φοπιροϑ. 

ψετΡ, Ρ. 68. Ρ. 6. Φίπιάον] 

[ἐ )ὸ Ποῦ δὲ οδοίθχιβ τυ ίμῖβ οτππίθιιδ ΖἼμογ αἱ ας ἀϊομιτα. ο, ΠῚ. Ρ.1 
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ὡὰ απ χλλιεὶ ὦ ΄ ὙΙ μόνον περὶ παϑῶν τῶν γυναικῶν, ἢ τε Κυκλώπων ἱστορία τῶν 
τόπων ἐμνημονεύϑη χάριν καὶ ὁ Ἐ᾿ Δλκαμαίων ὅτε σωφρονεῖν 

μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ νήσους ποιεῖ, τὰ 
δ᾽ ἄλλα οὐκ ἀκριβοῖ. περὶ μὲν οὖν τοὺς μύϑους τοιοῦτος. δεινὸς 50 
δὲ ἠϑογραφῆσαι. καὶ ἐν μὲν τοῖς μέρεσι, σαφής ὑπὸ δὲ τὴν 

σύνταξιν ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπιτεῖνον τῆς ἑρμηνείας ἄδηλος εἶναι δο- 
χῶν. ἔχει δὲ χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν. τὸ δὲ τῆς συν- 
ϑέσεως, τραχύτητος ὃν μεστὸν, καὶ ἐμβροιϑὲς, καὶ ὑπερβατικὸν, 
ἐνίοτε δὲ ' καὶ ἀσαφές. αἱ δὲ βοαχύτητες ϑαυμασταὶ, καὶ τῶν 

λέξεων οἷ νόες πλείονες. τὸ δὲ γνωμολογικὸν αὐτοῦ, πάνυ ἔπαι- δι 
νετόν. ἐν δὲ ταῖς ἀφηγήσεσι σφύδρα δυνατὸς, ναυμαχίας ἡμῖν 
καὶ πολιορκίας, νόσους τε καὶ στάσεις διηγούμενος. πολυειδὴς 
δὲ ἐν τοῖς σχήμασι, τὰ πολλὰ καὶ τῶν Γοργίου τοῦ “εοντίνου 
μιμούμενος" ταχὺς ἐν ταῖς σημασίαις, πικρὸς ἐν ταῖς αὐστηρό- 

τησιν, ἠϑῶν μιμητὴς, καὶ ἄριστος διαγραφεύς. Ὁ ὄψει γοῦν 

παρ᾽ αὐτῷ φρύνημα Περικλέους, καὶ Κλέωνος οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι 
ἂν εἴποι τις" ᾿Αλκιβιάδου νεότητα, Θεμιστοκλέους πάντα, Νι- 

κίου χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, εὐτυχίαν, μέχρι Σικελίας, καὶ 

ἄλλα μυρία, ἃ κατὰ μέρος ἐπιδεῖν πειρασόμεϑα. “ὥς ἐπιπλεῖ- 55 

στον δὲ χρῆται " τῇ ἀρχαίᾳ ἀτϑίδι [τῇ παλαιᾷ], ἣ τὸ Ἑ ἀντὶ 

Κ Ἑοτίδββε Ἰϑεὶ ροΐεβϑέ, καὶ ὁ ̓ Δλημαίων δὲ ὁ ᾿ἀμφιάρεω μνημο- 

ψεύεται, ἔνϑα τὰ περὶ τὸν ᾿Αχελῷον καὶ τὰς πρὸ αὐτοῦ νήσους ἱστο- 
οεῖ. Οαδαιῦ,. ([ἴὰ δέερλαπμβ ἴπ Εαϊδ, 2.) [)αϊ!ἀθ διιάβοίθι. ΡΠ 

ΑἸ ΘΟ 8 τπϑπῖπϊξ Τ μον αϊάε8 ἴῃ ἅπθ ΠΡτὶ βθουπαϊΐ, πἀπᾶδ οογτβοΐίο- 

ποπὶ Πιυιϊὰ8 Ἰοοὶ 84115 ΟΟπηπιοάβιπ δισπετθ ροῖθ; καὶ ὁ ᾿λεμαίων, ὅτε 

σωφρονεῖν ἔμελλε, μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν 
νήσῳ ποιεῖ; [Ν416. Ρ.] 1. 6. ἔνϑα τὴν πρότερον αὐτοῦ σωφροσύνην 
οὐκ ἄλλως ἂν γενέσϑαι λέγει, ἢ ἐν ἐκείνῃ τῇ γῇ, ἣν νῆσον καλεῖ, καὶ 
ἥπερ οὔπω ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἑωρᾶτο, οὐδὲ γῆ ἦν, ὅτε τὴν αὐτοῦ μη- 
τέρα ἔκτεινε, τὴν δὲ τοῦ ᾿ἀχελῴου. πρόρςχωσιν ὡς νῆσον ἤδη πεποιη- 
βένην καὶ νῆσον ἠπειρωμένην νοςῖ. “44. Ῥοτί. 

1 Καί οπι. Ῥα]. 

[πι.Ο 1. «ἀρ. Υ.] , 

[πὶ ΑἸξογαΐγαπι τῇ ἀρχαίᾳ αὶ τῇ παλαιῷ ἀφ]οπάμπι.] [68 τὸ ἰρϑᾶ 
Υἱ, οαρ, ΧΥ͂Ι. Ρ,] 

νὰ ͵ 
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τοῦ σ παρείληφεν » ὅταν ξυνέγραψε καὶ " ξυμμαχία λέγῃ" καὶ 

τὴν δίφϑογγον τὴν αἵ ἀντὶ τοῦ α γράφῃ, ἢ αἰεὶ λέγων. καὶ ὅλως 

« ξφευρετής ἐστι καινῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν γὰρ ἔστιν ἀρχαιό- 

τερα τῶν κατ᾽ αὐτὸν χρόνων, τὸ Αὐτοβοεὶ, καὶ τὸ Πολεμησεί- 

οντες, καὶ ᾿ Παγχάλεπον, καὶ ᾿Αμαρτάδα, καὶ ὕλης Φακέλους " 

τὰ δὲ ποιηταῖς μέλει, οἷον τὸ “᾽Ἐπιλύγξαι, καὶ τὸ ᾿Επηλύται 

χαὶ τὸ ̓ Ανακῶς, παὶ τὰ τοιαῦτα " ἢ τὰ δὲ ἴδια, οἷον  ᾿4ποσίμω- 
σις, καὶ Κωλύμη, καὶ ᾿Αἀποτείχισις " καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις 

63 μὲν ἣ οὐ κεῖται, ὕπ᾽ αὐτοῦ δὲ λέλεκται. μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου 

τῶν ὀνομάτων, καὶ δεινότητος τῶν ἐνθυμημάτων, καὶ, ὥςπερ 

φϑάσαντες εἴπομεν, βραχύτητος συντάξεως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν 

πραγμάτων καὶ λέξει δείκνυται. τέϑεικε δὲ πολλάκις καὶ πάϑη 
χαὶ πράγματα ἀντ᾽ ἀνδρῶν, ὡς τὸ ᾿ ἀντίπαλον δέος. ἔχει ἢ δέ τι 
καὶ τοῦ πανηγυρικοῦ, ἐν οἷς ἐπιταφίους λέγει" καὶ ποϊλίλας εἰ- 

φωνείας εἰςφέρων, καὶ ἐρωτήσεις ποιοὕύμενος, καὶ φιλοσύφοις 

εἴδεσι δημηγορῶν ἐν οἷς γὰρ ἀμοιβαῖός ἐστι, φιλοσοφεῖ. τὴν" 

μέντοι ἰδέαν αὐτοῦ τῶν λέξεων καὶ τῶν συνϑέσεων αἰτιῶνται οὗ 

Υ πλείους, ὧν ἐστι Διονύσιος ὁ “Δλικαρνασσεύς" μέμφεται γὰρ 

αὐτῷ ὡς πεζῇ καὶ πολιτικῇ λέξει χρῆσϑαι μὴ δυναμένῳ" οὐκ 

ἐλλλΑβτ ΟΕ Ἃ 

ο Ξυμμαχία. Τία ῬΑ]. ὑγοὸ να]ξ. ξυμμαχίαν. ι 

Ρ 8ὶ αἰεί ῥ»το ἀεί ἀυϑυγρανογῖὶ Τλμςγαϊάσς, πὶ πος γθοθϑδὶξ Ὁ Απ- 

τοταπι οοπβαρί πα, 4υῖθ 8 απ] τα εβὲ Πίθσγατι ὁ νοοὶθι8 δαΐοῦγο, [ἶὰ 

Πἰρ τι φυϊάθση ἐπιρσε δὶ ἀεί ῥ᾽ ασισπααθ οδεϊπιδε, ἀὰ Ν58. υἴτοααα τῃοάο 

ϑογιθίίασ. [Ὑ16. θὰρ. ΝΗ, ΟΡ 

ῳ ῬΑ]. οὐρετής. ς 

γ δο ἀπδο νοοθϑ παγχάλεπον εἰ ἁμαρτάδα τιυδαυᾶπι,, 4ιοᾷ δοίδτη, 

δρυὰ Τλιογαϊάέπε ἐπϑιδῃξ. [Οἵ. ἀθ Ηἰ5 οσπηῖθ8 ψοοδθ}}8 οἂρ. ΧΙΧ, Ρ.1 

ΓΊοου5 οοτγυρίαβ. (ϑίορἧ, Εοτε, ἐπηλυγάξεσϑαι. νἱᾶ. Δα ΥἹ, 56.) 

[ΟΕ ορ. ΧΧ. ΡῚ] 
ε Τὰ δὲ ἴδ. Τία ῬΑ]. νυ]ρο τὰ δ᾽ ἔδ. 

τε Νία!επι ὠἀποσιμῶσαι. (Ὑ]4. 1. 680. 25.) [Οἱ οἂρ. ΧΙΧ, Ρ.] 

ν Ῥαΐ. οὐ λέλεκται, παρ᾽ αὐτῷ δὲ κεῖται. 

α Δὲ τι καί. Τα Ῥα]. ρκο δὲ καί τε. Ἐκ δοἄοπι ἀιιοξαπι ποικίλας 

Ργὸ ποιπίλως. 

4 Ῥα], πλείονες. 
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εἰδὼς “ ὅτι δυνάμεως ταῦτα πάντα ἐστὶ περιττῆς ἑαὶ ἕξεως 

“πλεονεξία... ; ἔ 

"8. Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν ἢ ᾿Ηροδότου χρύνων γενόμενος, εἶγε 54 
ὁ μὲν ᾿Ηρόδοτος “ μέμνηται τῆς Θηβαίων ἐςβολῆς ἐς τὴν Πλά- 

ταιαν, περὶ ἧς ἐγμα Θουκυδίδης ἐν τῇ δευτέρα " λέγεται. δέ 

τι καὶ τοιοῦτον, “ ὥς ποτε τοῦ ᾿Ηροδύτου τὰς ἰδίας ἡδεορίης 

ἐπιδεικνυμένου, παρὼν τῇ ἀκροάσει Θουκυδίδης, καὶ ἀκούσας, 

ἐδάκρυσεν. ἔπειτα φαδὶ τὸν ᾿Ηρόδοτον τοῦτο ϑεασάμενον εἰπεῖν 

αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα τὸν "Ολορον᾽ ὦ Ολορε, ὀργᾷ ἡ φύσις 

τοῦ υἱοῦ σου πρὸς μαϑήματα. ἦ ᾿Ετελεύτησε δὲ ἐν τῇ Θράπκῃ᾽ 5ἐ 
καὶ οἵ μὲν λέγουσιν, ὅτι ἐκεῖ ἐτάφη" ἄλλοι ὅδ δὲ λέγουσιν, ὅτι 
ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις ἠνέχϑη " τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κρύφα παρὰ τῶν συγ- 
γενῶν, καὶ οὕτως ἐτάφη. οὐ γὰρ ἐξῆν φανερῶς ϑάπτειν ἐν 

᾿ 

 Ογάϊπθηι υϑγθοσιπι τπυΐανὶπιὰβ 6 ΓΔ], [Ιπ αὰο οἰΐατα πλεονεξίαβ 
ἈΟΙΙτυτ, ὙΨΌ]ρο ὅτι ταῦτα πάντα δυνάμεως. ἰ 

ἰα Φαίνεται δὲ. Ἡΐπο πονιπὶ ἔγαριπθηΐαπι ἱποίρογθ σοηϊβοίπιαδ 
“6ρ. Π, Ρ.] ᾿ 
τ Ἠεϊαπίομθ, Ἡδοτοάοξις, Το ἀϊ ες ᾿ιδᾶεπι τε ρουθιιθ ἔδτϑ 

Ἰαπιάβ Τωβ Θ:1: Πογαθγιιπέ, “ οἴ ποπ πἰπιβ Ἰοι ρα Π᾽βέαπεθις αογαηξ θα 

τρυ5, Νὰπι δ] ]απίουϑ ἱπλῖ]ο. θ6}}} Ῥο]οροππαβίϑοὶ ἔιΐδϑθ φυίπαθθ δέ 

βεχαρίπία ἅππ0Ὸ8 πδίιι8 υἱάδθειγ; Ηδγοάοίιβ ἔγθ5 δὲ ηυϊηαπαριῖα: ΤΗυ- 

εγάϊάο5 φυδάγαρ! ἴδ, ϑρίραμι Βοο ἴπ ἴθτο ὑηάδοίπιο Ῥϑιηρῃ 86, Θεῖ- 

παν 1, τ: ,ὅ. 

ο Τὰδ. 9. ὦ, 1οο. (81 Παγοεϊγιι5 ἩἸδιογίαπι ἑαπρῖε, ἀυαπι Τλμογ -- 

εἰἰάδς ἴῃ Ῥτϊποῖρίο 110. 11. πᾶτταξ, δ]1ὰ8 φαθοτ πἄιι8 δϑὲ Ἰοοὰβ Ἡεγδαοίϊ; 

γιᾶπι ἱπ 60) ἤθη μἰς δάποῖαι Ημδοπίϑ, ἂθ ῥγοδὶο δὰ Ῥ]αίαθαβ ἱπίδν 
Ῥοχβαϑ εἰ τάθοος, Νίαγάοπίο Ῥεσγβαγιιπ οὲ Ῥαϑιξαηὶα γδδοοσαπι θαςθ, 

1δοῖο ρίξαν, χὰο ἱστιρῖῖο Ἵ μ θα πογιπὶ ἐπὶ ΠΡΡ Θπὶ 1Π]τπἢὰ φυδαταρὶπία ρτορα 

ΔΠΠ18 ροβίοθγίον ἔα.) [Εἰϑὲ Ιοου8 Ηδγοάοιὶ 1, ΨΙ1, ο, “55. Ρ.] 

ἃ ΝΙοπιίπετο Ἠυΐιβ τοὶ 7Ζιμοΐαπειδ [υϑὲ ἰαπιάεπι Ρ,1, Ῥλοέϊι5 ἱπ 

Β15]. εἰ διθδας ἴῃ γ. βενμεδδῃς (εἰ ὀργᾷν Υ7 55). [ΟἿ οαρ..11. Ρ.] 
4. ῬΑ]. ὅτι. ᾿ 

7} Μἱάο Ὁ. 81 ---θά, 

8 “4ὲἐ9 ῬΑ]. αἀάϊιαπι, Ὧε ἐν᾿ἀϑήναιξ οἴ, οερ. ΧΙΥ͂. 
ἢ Ῥα]. 8ο οτάλπο αὐτοῦ τὰ ὀφτᾶ, 
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᾿Αϑήναις τὸν ἐπὶ προδοσίῳ φεύγοντα. ἔστι δὲ αὐτοῦ τάφος πλῆ- 

σίον ' τῶν Πυλῶν, ἐν χωρίῳ τῆς ᾿Αττικῆς ὃ Κοίλη. Καλεῖται, 

χαϑὰ φησιν" ἄντυλλος, ἀξιόπιστος ἀνὴρ μαρτυρῆσαι, καὶ ἕἴστο- 

ρίαν γνῶναι, καὶ διδάξαι δεινός.. καὶ στήλη δὲ, φησὶν, ἕστη. 

κεν.ἂν τῇ Κοίλῃ, Θουκυδίδης ΚΘλύρου ᾿Αλιμδύσιος; 

ἔχουσα ἐπίγραμμα. "τινὲς δὲ προςέϑηκαν χαὶ τὸ, ἐνθάδε. κεῖ- 

τῶι, ἀλλὰ λέγομεν ὅτι νοούμενόν ἔστι τοῦτο καὶ προουπακουόμε- 
56 νον᾽ οὐδὲ γὰρ ἔκειτο ἐν τῷ ἐπιγράμματι. ' "ΈΕστι δὲ τὴν ἰδέαν καὶ 

τὸν χαρακτῆρα μεγαλοπρεπὴς, ὡς μηδὲ ἐν τοῖς οἴκτοις ἀφίστα- 

σϑὰν τοῦ μεγαλοπρεποῦς" ἐμβροιϑὴς τὴν φράσιν, ἀσαφὴς τὴν 

διάνοιαν, διὰ τὸ ὑπερβατοῖς χαίρειν " ὀλίγοις ὀνόμασι πολλὰ 
πράγματα δηλῶν, καὶ ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς λέξεως σχή- 

μασι, κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος: οὔτε γὰρ 

-- εἰρωνείαις, οὔτε. ἐπιτιμήσεσιν, οὔτε ταῖς ἐκ πλαγίου δήσεσιν, 
οὔτε ἄλλαις τισὶ πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν κέχρηται, τοῦ 

“Ζημοσϑένους μάλιστα ἐν τούτοις ἐπιδεικνυμένου τὴν δεινότητα. 

οἶμαι δὲ οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ τοῦ κατὰ διάνοιαν παρεῖναι 
τὸν Θουκυδίδην τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ τοῖς δ μον ὑόν" προρώποις 

πρέποντας καὶ ἁρμόζοντας συντιϑέντα τοὺς λόγους. οὐ γὰρ ἔπρε- 

σε Περικλεῖ καὶ ᾿Αρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ καὶ Βρασίδᾳ, ἀνθρώποις 

μεγαλόφροσι καὶ γενναίοις καὶ ἡρωϊκὴν ἔχουσι δόξαν, "λόγους εἰ- 

φωνείας καὶ πανουργίας περιτνϑέναι, ὡς μὴ παῤῥησίαν ἔχουσι 

φανερῶς ἐλέγχειν, καὶ ἄντικρυς μέμφεσθαι, καὶ ὁτιοῦν βούλον- 

ται λέγειν. διὰ τοῦτο τὸ ἄπλαστον καὶ ἀνηϑοποίητον ἐπετήδευσε, 

σώζων κἀν τούτοις τὸ προφῆκον, καὶ τῇ τέχνῃ δοκοῦν, τεχνίτου 

γὰρ. ἀνδρὸς φυλάξω, τοῖς προρῴποιρ τὴν ἐπιβάλλουσαν δόξαν, 

57 καὶ τοῖς πράγμασι τὸν ἀκόλουϑον κόσμον. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι: τὴν 

πραγματείαν αὐτοῦ οἱ μὲν κατέτεμον εἰς "ἢ Ἡρρβάψ. κν ῬΎΡΗΝΕ; 

᾿ “ἄλλοι 

ἐ 8:11. Μηελιτίδων. ΟἹ, δ. 17. ποῖ. ᾿» 
κ᾿ ᾽Ολόρου οπι. δὲ ᾿άλ. τοοῖθ μὲν βρῖγ' ἰϑηιοὴ βουῖδιξ ῬΑ]. 

[1 Ἔστι δέ. Ηΐο «115 ἐταρταθπί Σηϊεϊπὶ 6586. δι ϑρ ΘΕ ΨΙΙ 66 - 
οἰπβ αϊάαα. ΟΕ, Ῥαδγίο. ΒΙΡ]. Οτ. γοἱ. Π. ρ. 721. δ]. Ρ.71 Ὁ 

{πιὸ )6ὲ Ηἰϑέοσίδο ΤΜαοΥ 41:415 ἀἰνιϑιοπὶδῖβ γανὶ8 ἐσροϑυΐπιπδ Ὅᾶρ, Υ. 

Ῥγο τρερικαίδεκα Ῥα]. δεκατρεῖς. Ρ. ΄ 
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ἄλλοι δὲ ἄλλως. ὅμως δὲ ἡ πλείστη καὶ ἡ ποινὴ κεκράτηκε, τὸ 
μέχρι τῶν ὀχτὼ διῃρῆσθαι τὴν πραγματείαν" ὡς καὶ ἐπέκρινεν 

ὁ "Ασκληπιος. 

,42ΔΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥ]4Δ4. 

Θουκυδίδης ᾿Ολύρου, ᾿Αϑηναῖος" παῖδα δὲ ἔσχε Τιμόϑεον. 
- » 5 ὧν ι .. ΄ » ΓΟ. ΄ δ᾽ 
ἣν δὲ ἀπὸ μὲν μητρος Μιλτιάδου τοῦ στρατηγοῦ τὸ γένος ἕλκων" 

ἀπὸ δὲ πατρὸς, “᾿᾽᾿Ολύρου τοῦ Θρακῶν βασιλέως. μαϑητὴς ᾿4ν- 

τιφῶντος. ἤκμαζε κατὰ τὴν πξ' ᾿Ολυμπιάδα. ἔγραψε δὲ τὸν πόλε- 
»" , ι2 τ » “ » 

μον τῶν Πελοποννησίων καὶ «4ϑηναίων. οὗτος ἤκουσεν ἔτι παῖς 
’ δ ΄ ᾿ με , ᾿ - ’ ι " 

τυγχάνων ᾿Ηροδότου, ἐπὶ τῆς ᾿Ολυμπίας τὰς ἱστορίας αὐτοῦ δι- 

ευχομένου, ἃς συνεγράψατο, καὶ κινηϑεὶς ὑπό τινος ἐνθουσια- 

σμοῦ, πλήρης δακρύων ἐγένετο. καὶ ὁ “Ηρύδοτος κατανοήσας τὴν 
αὐτοῦ φύσιν, πρὸς τὸν πατέρα Θουκυδίδου ἤθλορον ἔφη, μακα- 

ρίζω σε τῆς εὐτεκνίας, "Ολορε᾽ ὁ γὰρ σὸς υἱὸς ὀργῶσαν ἔχει τὴν. 
κ᾿ ᾿) Ἁ ΄ ΕῚ 3 ᾿ , - 2 

ψυχὴν προς τὰ μαϑήματα. καὶ οὐκ ἐψευσϑὴ γε τῆς ἀἁἀποφανσεῶς. 

οὗτος ὁ Θουκυδίδης ἀνὴρ ἦν πολὺς ταῖς τέχναις, κάλλει λύγων, 

καὶ ἀκριβείᾳ πραγμάτων, καὶ στρατηγίαις, καὶ συμβουλίαις, καὶ 

πανηγυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. οὗτος ὁ συγγραφεὺς μεταβαίνειν εἴω- 

ϑεν ἀπὸ τῶν ϑηλυκῶν εἰς οὐδέτερα" οἷον, "ἢ Τρέπονται εἷς Μα- 
κεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ πρότερον. Καὶ Θουκυδίδειος γραφή. 

τι Ἐπ5εὲ πἰσ Αἰ οἰορίμδ τὐπιι8 ἘΣ 115 41 ΘοΠΟ]15 ϑουρϑῖ886 ἴῃ Ζ7ΤἬἼπογ- 

εαἰἸάεπι Γετυυαυίασ, Ὑ1ά6 ϑολοὶ. 4ἀα 1, 56. 

α Οἴπποι ΜΠ ΙΑ 418 Π]1τι5 (αξ βοῦῖρῖε ῬΙμέατοϊμι5) τπαΐῖγοπι ΗςρεβῖρΥ-- 

[ἴδπιὶ παβυΐε πιαϊΐοπθ ΤΉγεββαι, ἢ] πὶ σθρὶβ Ὅσο. Ηἰπὸ εἰ Τππογαϊάες 

Ἡϊβέουϊουιβ, ΟἸπιοπΐβ ργορ᾽ πατ118, Ραΐίγειη μαρυϊέ Οτοΐαπι, 6411 86] σοπθ- 

Τῖ8 διιοίογθιι το ξι]ὲ 51 τ] 6 πὶ πΟτηΐΠ18 ἀρ ΡΟ] ]δἰΐοποτα, ΟἾΡι15 ΕΣ γΕΥθῚ5 

ςοπϑίδι, δϑωζάαπε Ἔὐτασα , 4πυπὶ ἀἸοϊς ΤΗπογαάτϊάετα ραΐ- ΓΠαΠῚ σΘηΠ5 ἀκ-- 

Χἶβ56 ἃ ἴρβο Οἷοτο τερὲ ὙἸμγϑοιπι, Ναπι ἡαΐα τηαῖεσ ἔμ οτίαπάα ΔΡ 

Οἰοτο,, ἱπάϊξωπι ρμαΐγιὶ ΤΟΥ αἰ 418 ΠοτπῈπ αὐ ππδίεσηῖ. 166 ἔαῦ, βαι- 

ἤπαπε ἴὰ Τάμογ ἀΐάεπι ἀς Ῥεβϑίθ ΑἸῃδπ. 

(6 Τρ. Τ. Οδρ. 59. αὐ] νἱᾶ, ϑίθρῃ,). [ἢ (δρ. ΥὙΠ|, Ρ.] 

“7 πμογέ. 7, Ἧ 
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42.1.4. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΖΟΥ͂, 44ΔΕΣΠΟΎΑ. 

ι΄ Θουκυδίδης ᾿Αϑηναῖος ἢ ᾿Ολόρου ἦν παῖς, ᾿Θράκιον δὲ 

αὐτῷ τὸ γένος. καὶ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτῷ "Ολορος ἐκ Θρῴκης εἶχε 

τοὔνομα. γέγονε δὲ τῶν Μιλτιάδου συγγενής. αὐτίκα γοῦν ἔνϑα 
Μιλτιάδης περὶ Κοίλην τέϑαπται, ἐνταῦϑα καὶ Θουκυδίδης τέ-. 

ϑαπται. ὃ δὲ Μιλτιάδης ἔγημε τοῦ Θροκῶν βασιλέως ϑυγατέρα, 

ς᾿Ηγησιπύλην. Γέγονε δὲ ᾿Αντιφῶντος τοῦ ᾿Ραμνουσίου μαϑη- 
τὴς, δεινοῦ λέγειν, καὶ ὑπόπτου γενομένου τοῖς δικαστηρίοις. 

καὶ διὰ ταῦτα λέγοντος μὲν οὐκ ἠνείχοντο αὐτοῦ, γράφειν δὲ 
ἐπεχείρησε τοὺς λόγους, καὶ ἐξέδωκε τοῖς δεομένοις. “ ἐμαρτύ- 

ρησε δὲ αὐτῷ καὶ Θουκυδίδης ὃ μαϑητὴς, ἅ ὅτι, εὖ σύμβουλος 
, « “ 2 -" οἰ υῇ ἡ ἢ ’ 3 ἀι[! ᾿ 

γένοιτο, ἥ ἄριστα ἐκεῖνος ἀπήλλαττεν εἰς τὰς δίκας. ἀλλ᾽ ὁ μὲν 

ἔδοξε πονηρὸς ᾿Αντιφῶν εἶναι, καὶ περὶ τέλη τοῦ Πελοποννη- 

σιακοῦ πολέμου κριϑεὶς προδοσίας, ὡς “Δακεδαιμονίοις μὲν τὰ 
᾿, εἶ , ᾿ 3 , ᾽ , 
ἄριστα κατὰ πρεσβείαν παραινέσας, ᾿Αϑηναίοις δὲ ἀλυσιτελέ- 

ο' 4 ᾿ Α ΠΥ ἐς “ 3 » ᾿Ὶ στατα, ἕάλω. ἢκαὶ σὺν αὐτῷ διεφϑάρησαν ᾿“ρχεπτόλεμος καὶ 

᾿Ονομακλῆς, ὧν καὶ κατεσκάφησαν καὶ αἵ οἴκίαι, καὶ τὸ γένος, 

5 τὸ μὲν διεφϑάρη, τὸ δὲ, ἄτιμον ἐγένετο. 8. «Στρατηγικὸς δὲ 
ἀνὴρ ὃ Θουκυδίδης γενόμενος, καὶ τὰ περὶ Θάσον πιστευϑεὶς 

α κπο νἱαπι Τλμογ αἰ ἀϊς 80 Αἰποπγπῖο οοπβοτιρίαπι, δὲ Ἑδϊεί, ΑἹ, 

ΕἸον. Βα5. ϑίθρῃ. 1. ργαθῆχαπι, ἱπίεγργοίδέίοπα ἀοπαᾶγιε αγέλοὶ, ατ-- 

ἐλεπῖμδ Βεπαρεγιδῖδ. (Ήδεο ηαοᾳὰθ ἴπ ἢδθρ. (855. ε Ῥ4]. Οοπά. ϑιιπέ, 

86 ἴῃ 58. δἀπιοάαπι γθοθμῖ: πᾶ πὰ βογιρία. ΤΊ] 8 ε8ὲ Θουκυδίδου βίος. 
ὃ ῬΑ]. Ολόρου, πἴᾳιθ τία ΡΊχιι6 ἴῃ 5 ἔγαρτπβπεῖβ. 

ς Ὑπόπτως τῷ πλήϑει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς 

μέντοι ἀγωνιζομένους, καὶ ἐν διπαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ πλεῖστα, εἷς 

ἀνὴρ, ὅςτις ξυμβουλεύσαιτό τι δυνάμενος ὠφελεῖν. ΤΝμογ ἃ. 1. 8. 
(ΩΡ. 6ι. 

[4 Αἀαϊέαπι γ]βο ροβὲ ᾧ ρατίῖο, ἄν ουπι Βοξ. εἰ ΤΗπογα, ἰρ80 οπιὶ- 
βἰπιι8. (488. ΒΩ], ὅτε ἂν ᾧ. Ῥ.] 

6 Βεξ. ἄριστος. 
(Υ νἼαθ διμέατολιπι πὶ νἱϊα ΑΠΕΡΒοηἐῖθ. Ἐππὶ οὰπὶ ῬΉΓΥΠπΐσΉΟ δα 

ἀεσειη 41115 ἃ Οὐ δα η  Θπε5 1, δορἀδϑιηοπθπὶ σηϊβϑϑαπ πᾶγταΐ ΖἼώον αἰάεδ 

ὙΠ]. 90.) 
5. δΊάο ΤἼμογά, 110. 4, ο. τοά. 54ᾳ4ᾳ. (Στρατηγὸς ἐκὸς δὲ ἀμελὴς δ 

Θουκυδίδης ὕ885. ἀμελής οἴϊδπι Ἀθ5.) 
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μέταλλα, πλούσιος μὲν ἦν, καὶ μέγα ἐδύνατο" ἐν δὲ τῷ Πελο- 

ποννησιακῷ πολέμῳ αἰτίαν ἔσχε προδοσίας ἐκ ἢ βραδυτῆτός τε 

καὶ ὀλιγωρίας. ἔτυχε μὲν γὰρ Βρασίδας τὰς ἐπὶ Θράκης κατα- 

λαβὼν πόλεις ᾿Αϑηναίων, ἀφιστὰς μὲν ᾿4“ϑηναίων, Δακεδαιμο- 

νίοις δὲ προςτιϑείς. καἀνταῦϑα δέον ταχέως ἀναπλεῦσαι, καὶ 

σῶσαι μὲν τὴν ' ᾿Ηϊόνα ἐγγὺς κειμένην, περιποιῆσαι δὲ τὴν 

᾿Δμφίπολιν, μέγα κτῆμα τοῖς ᾿Δϑηναίοις, τὴν μὲν ᾿Ηϊόνα ἐδυ- 

νήϑη φϑάσας σῶσαι, τὴν δὲ Αμφίπολιν ἀπώλεσε. καίτοι Κλέων 

βοηϑῶν ταῖς ἐπὶ Θράκης πόλεσι, κατέπλευσε [μὲν] εἰς ᾿Αμφί- 

᾿ πολιν, ἀλλ᾽ ὅμως μάχης γενομένης Βρασίδας μὲν ὃ “Δακεδαιμό- 

γιος ἐνίνησεν αὐτὸν, ἢ Κλέων δὲ ἀπέθανεν, ὑπὸ “Μυρπινίου 

πελταστοῦ βληϑείς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ ' Βρασίδας τῆς νίκης αἱ- 

σϑύμενος ἀπέϑανε, καὶ ᾿Δμφίπολις ᾿Δϑηναίων ἀπέστη, Δακε- 

δαιμονίων δὲ ἐγένετο. ἔνϑα καὶ τὰ "'᾿Δγνώνεια οἰκοδυμήματα 
χαϑελόντες οἵ ᾿ἀμφιπολῖται, ᾿ Βρασίδειαι ἐκάλεσαν, μισήσαντες 
μὲν τὴν ᾿Αττικὴν ἀποικίαν, λακωνίσαντες δὲ κἀν τούτῳ, καὶ 

τὴν τιμὴν μεταϑέντες εἰς “ακεδαίμονα. γενόμενος δὲ φυγὰς ὁ 

Θουκυδίδης ἐσχύλαξε τῇ “ συγγραφῇ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέ- 
μου, καὶ διὰ τοῦτο ἢ δοκεῖ πολλὰ χαρίζεσϑοι μὲν “ακεδαιμονίοις, 

κατηγορεῖν δὲ ᾿Αϑηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. οὐ γὰρ 

« χαιρὸς αὐτῷ κατειπεῖν ᾿Αϑηναίων ἐγένετο. Κορινϑίων κατη- 

ἃ (Βραδυτῆτος ὕε55. εἷς Τλμογᾶ. ΜΝ, γ7γ5. Ψιά. Ἑἐγπιοῖορ. ΙΗ. ν. 

ἀνδροτής. [υ!ρο βραδύτητος, απο οοχτγεχίπιιβ. Ρ.] 

ἡ ᾿Ιόνα ρτο ᾿Ἤϊόνα Ὀὶ5 Βεξ. οἱ 55.)γ) εἰ καζάπλευσεν εἰς ᾿δμφί- 
πολιν ἰιάετμ.) 

ἀ ἸΠπμογα. ΠΡ. 5. οᾶΡ. Το. 
[1 Ατεϊοαϊαπι α Ηδρ. (458. σϑοθρ παι, 

γι Νῖα16. γαΐρο ᾿ἡγνόνεια. Ῥαϊ. ᾿Ζγώνια, Ὑϑτγάτα ἔοτπιαπι ᾿4γνώνεια 
φαθθυ (385, ερ. εἰ Το. Ὑ7, 111. 

π Ῥαὶϊὶ. Βρασίδια. Ρ.] 

(ο Σιυγγραφῇ εἰ ραιῖίο ροβὲ συμφοράς ( 2455,)γ,), [1|4 οἰΐαπι Ῥ4]., 
408 π᾿ ἢ00 δογρίογα 8εο] βδαπηι5. Ψαΐρο μᾶθο ΡῈ [γάτα ξ 507]-- 

ΟΠ ΤΣΤΝ 

Ρ Μὰ νυἱὰ. οδρ, 11. 

4 Ληΐϊε παιρύς ἀϑοιάφταιηι5 ἄλλος, υἱ δέ ν. οὖν ρμοδὲ Κὸρινϑίων. 

Υ 2 



ὅ40 ἸΝΟΒΕΆΤΙ ΒΟΒΙΡΤΟΒΙΒ 

γοφουνγών, ἢ) Ζακεδαιμονίων μεμφομένων, ἢ ὍΜιυληνυίων αἷ- 

Ῥώμη 5. πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς ᾿ΔΑττικοῖς ἐῤῥύη" καὶ 

τὰς μὲν νίκας τὰς “Δαπωνικὰς ἐξῇρε τῷ λόγῳ , τὰς δὲ συμφορὰς 

“ηὔξησε τὰς Αττικὰς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. πέπαυται δὲ τὸ 
τῆς συγγραφῆς ἐν τῇ ναυμαχίῳ τῇ περὶ Κυνὸς σῆμα, τουτέστι 

περὶ τὸν “Βλλήςποντον, ἔνϑα δοκοῦσι καὶ νενικηκέναι ᾿4ϑηναῖοι. 

τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἑτέροις γράφειν »νατέλιπε, Ξενοφῶντι καὶ 

Θεοπόμπῳ. εἰσὶ δὲ " καὶ [αἱ] ἐφεξῆς μάχαι. οὔτε γὰρ " τὴν δευ- 

τέραν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κυνὸς σῆμα, ἣν Θεύπομπος εἶπεν, 

οὔτε ἧ τὴν περὶ Κύξικον, ἣν ἐνίκα Θρασύβουλος καὶ Θηραμένης 

καὶ ᾿Αλκιβιάδης, οὔτε ἃ τὴν ἐν Τ᾿ ᾿Δ4ργινούσαις ναυμαχίαν, ἔνϑα ' 

νικῶσιν ᾿4ϑηναῖοι “ακεδαιμονίους, οὔτε τὸ κεφάλαιον τῶν κα- 

κῶν τῶν ᾿Αττικῶν, “ τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, ὕπου 

καὶ τὰς ναῦς ἀπώλεσαν ᾿Αϑηναῖοι, καὶ τὰς ἑξῆς ἐλπίδας. καῖ 

γὰρ τὸ τεῖχος αὐτῶν καϑηρέϑη, καὶ ἡ τῶν ἐριποντὰ ἡἰεράμρ ως 

κατέστη ; καὶ πολλαῖς ᾽ πὲ βννναμέε εἰῤϑα ψίι ἡ πόλις, ἃς ἠκοί- 

ς βωσε Θεύπομπος. ἦν δὲ τῶν πάνυ κατὰ γένος “᾿Αϑήνησι δο- 

ξαζομένων ὃ Θουκυδίδης. δεινὸς δὲ δόξας εἶναι ἐν τῷ λέγειν, 

πρὸ τῆς συγγραφῆς προέστη τῶν πραγμάτων. πρώτην δὲ τῆς ἐν 

.-ὕὄ....- 

Ῥοίεξέ ἰαπιεη οὐ καιρὸς -’ δγίνετο 5 βῃϊποασθ ποῦὲ πιοεῖεηπ δουνανῖέ τὲ 

᾿Αιποπίεηϑίμπ ἀοοιδαΐο 716. 

γ (Καὶ ἄεεει Βος. (855,)} [Ν4115 ἀρ θ588 δυο! ηπὶ αν Ῥ.] 

ΓΥΊά6 ΧεπορΠιογιεῖα ΠΙβῖ, τ, ηϊῖο ΠΡτῚ Ῥυίτα δὲ Τίοάογιπι δὲ1-- 

ομΐωπι 1. τθ. Ὁ. 994. (Πμάφομιιδ, νοὶ Ῥαγιμογεῖμδ,, ΒΌΡΡΙδνε ἴπ ἱπέου- 

Ῥγθίδεθηα ἀκα Ἀπ τττῳ α πο δὶ δοοιδαίίνι ραπάθπε; πιάτα γοτίϊε:; πόῴαα 

ἐπὲπι ΘΟΣΠ Ίσπιια δϑί βοοιμσπάίατα ρώρτπιαπι παναΐεπι. Ὑιάἀθίαν γε] 6 Ῥγϑο- 

εεἄοπίς γράφειν τοροίθπάατῃ ἔγραψε, νεῖ ραυϊο ροβδὲ ἀξ πρυθπάαπι 

ἣν Θεόπομπος, εἶπεν.) [γε] εἶπεν Ὀῖ5 οοριτάπάππι, ΟἹ, οαρ, ΧΧΊΠ. Ρ.] 

ἐ Πίοάοτ. 810. 1. τό. Ὁ. 657. 

 Χεπορλοπεῖς Π|βὶ. αν. 1. 1. 

ν (Δργεννούσαις 6α55.) 

χ( Πίοάον. δίο. 1. τ. οἱ Χοπορᾶοπ τὰ Ἦϊδὲ Οτ. 1, ἃ. (Ῥαυϊο απΐϑ 

ἀλλὰ τὸ κεφάλ. Κ65.) 
[γ Συμφοραῖς ρτο ξυμῳ. τυγδιιβ Ῥα]. ἐσ μῖδυῖε, Ὑ14, ποῖ. ὁ. 

5 ᾿Αϑήνησε 5ὶπ6 Ὁ βυῦϑον, ΧΑ αΐπιβ οηὶ ΓΔ]. μῖο δὲ 1ηΐτα, 
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φτιῦ λέγειν δεινότητος ἅ τήνδε ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν. Πυρι- 
λάμπης γάρ τις τῶν πολιτῶν ἄνδρα φίλον καὶ ἐρώμενον ἴδιον 
διά τινα ζηλοτυπήσας ἐφόνευσε" ταύτης δὲ τῆς δίκης ἐν ᾿Αρείῳ 

- " : 3 
πάγῳ κινουμένης, πολλὰ τῆς ἰδίας σοφίας ἐπεδείξατο, ἀπολο- 

, ,ὔ Πρ »Ὑ Ὁ ’ ΕἾ ’ » 

γίαν ποιούμενος ὑπὲρ τοῦ " Πυριλάμπους, καὶ Περικλέους κα- 
- , [χ κ᾿ ᾿ 3. ἢ δ φιῶνἤἌ 3 

τηγοροῦντος, ἐνίκα. ὅϑεν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἑλομένων ᾿4ϑη- 

“9 ναίων, ἄρχων προέστη τοῦ δήμου. “ μεγαλόφρων δὲ ἐν τοῖς 
ῇ -»" πράγμασι γενόμενος, ἅτε φιλοχρηματῶν, οὐκ εἴα τὸν πλείονα 

χρόνον προστατεῖν τοῦ δήμου. πρῶτον μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Ξενοκρέ- 
"» Ε] 

του, ἡ ὡς " Σύβαριν ἀποδημήσας, ὡς ἐπανῆλθεν εἰς ᾿Αϑήνας, 
΄ ’ , ε΄, “ νὰ ν 2 ᾿ συγχύσεως δικαστηρίου φεύγων ξάλω" ὕστερον δὲ “ καὶ ἐξοστοα- 

φ Υ 3 »" κίζεται ἔτη δέκα. φεύγων δὲ, ἐν Αἰγίνῃ διέτριβε, κἀκεῖ λέγε- 
δ ΄ ᾿ 

ται τὰς ἱστορίας αὐτὸν συντάξασϑαι. τότε δὲ τὴν φιλαργυρίαν 
3 » 

αὐτοῦ μάλιστα φανερὰν γενέσϑαι" ἅπαντας γὰρ Αἰγινήτας πκατα- 

τοχίζων ; ἀναστάτους ἐποίησε. “ μετὰ δὲ τὴν ἱστορίαν φασὶ συν- ὃ 

τετάχϑαι τῷ συγγραφεῖ τὸ προοίμιον, ἐπεὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ 
᾿ »Ὕ ΄ ,δὰ ι 

μέμνηται γεγονότων, ὥςπερ ἦ τῆς Δήλου καϑάρσεως, ἣν περὶ 
᾿ 4 -" 

τὸ ἕβδομον ἔτος ἐπὶ ὃ Εὐϑύνου ἄρχοντος γεγενῆσϑαί φασι. μέ- 
: Δ ΑΡΝ -»" »" » 2 

μνηται δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς, λέγων" τ Ἡ0. 
᾿ " » -» , 2...» ι 2 » ἢ ,ὔ 

τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου. ἄλλα καὶ ἐν ἀρχὴ φησὶ, Κίνη- 

«Μεθ παθὸ ἄς ΤὨπογαϊάς Ηϊἰδίουϊσο παυσαυΐ νἱεπίμσ, υἱᾶ, ο. ἢ. Ῥ.} 

ὃ ιάς Χεπορίι. Ἠϊδῖ, στ, 1. 2. [οᾶρ. 5. 1π|ξ.} 1Ἐ1 τϑοθηϑεὲ ΤΎγδ- 

ΠΟΓΠὶ ποπιῖπα. [864 ηὐἱὰ ἢὰο ρεχπεοε πἰσ ἰοο5.} Ρ.] Ψιάθ δεϊδια 

Μιοωγοῖὶ Αἰ, Ἰ1εοῖ. 18. 1. ὁ, 5. 

ο (Νοι 1π|8]Π|ρο., φποπιοᾶα μα 46 ρβοιϊδέι δοοῖρουα ροΐποσιε 701.-- 

ΖΟΥΡτος. Τιοοὺβ οοτγιρίι5 γι θέμσ,) [Ῥγὸ εἴχ οογία ραβϑϑίνιιπι ἐχβρθοία-- 

ἴωγ, Ρ,]} ; 

ἃ (Καί «ἀάϊίαπι ε 11.8.) 

6 Ἰάεπι εἰΐαπι α Π)ϊογιγδίο Παϊίοαττ. οἱ αυϊθυιβάατι 4}115 [αοίπτα 6ϑὲ, 

(4ἐ αθεϑὲ ἂν αἰγοφια (οά.) 
Ζ (μν.1. σδρ. 8.) 
8 Εὐθυδήμου Ποάωϑοῖ]. ἴῃ Αππα]1Ρ. ΤΗπογᾶ. Αππ. ΨΙ. ΒΕ; Ῥο- 

Ἰοροπη. ἴπ Ἵλωμογά. 11. 69. Ιάεται ποπιθπ σογγαρέμτη εγαῦ ἰὼ Εὔδημος. 

[Δτ νἱά. ποῖ. δα ΨΙ1 16, ὑπᾶθ εἰΐαπι μἰς γε] Εὐϑύμου νο] Εὐδήμον 
Ἰοραπάππι 6586 ργόθα}1|6 ἢι, Ρ.1 

ἂ (ω0. 1. Οδρ. 18.) 



δά: ἸΝΟΕΕΤΙῚ ΒΟΒΙΡΤΟΕῚΙΒ ὙΕΓΑᾺ ΤΗΠΟΥΘΙΠΙ5. 

σις γὰρ αὕτη ἷ δὴ μεγίστη τοῖς “Ἑλλησιν ἐγένετο, καὶ μέρει τινὶ 
:- ΄ Ὡς ταν νυ μον, ἃ ΉΗΙ -" 2 ΄ 

ο τῶν βαρβαρων᾽ ὡς δ᾽ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. πλη- 
, ᾿ ᾿ ] ΄ δ , ϑεδι᾿ ΄ , ΄- ᾿ 

ρῶσας δὲ τὴν ὀγδοην ἵστορίαν, ἀπέϑανε νόσῳ. σφάλλονται γαρ 
5 3 

οἵ λέγοντες μὴ Θουκυδίδου εἶναι τὴν ὀγδύην, ἀλλ᾽ ἑτέρου συγ- 
3 εὸ ΔῊ 

10 γραφέως. τελευτήσας Ἐ δὲ, ᾿άϑήνησιν ἐτάφη πλησίον τῶν ' Π7ε- 
-» - 2 » 

λιτίδων πυλῶν, ἐν χωρίῳ τῆς “Ζ4ττικῆς ὃ προξαγορεύεται Κοίλη" 
3 "ω » : 

εἴτε αὐτὸς ἐπανελϑὼν ᾿4ϑήναζε ἐκ τῆς φυγῆς, τοὺ δρισϑέντος 
͵ , ᾿ ’ 2 930} , ΕΣ 

χρόνου πληρωϑέντος, καὶ τελευτήσας ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, εἴτε 
Ἄνα ἀλην » Ῥ 

μετακομισϑέντων αὐτοῦ τῶν ὀστέων ἀπὸ Θράκης, ἐκεῖ καταστρέ- 
2 3 ,)} 

ψαντος τὸν βίον" λέγεται γὰρ ἐπ᾿ ἀμφότερα. καὶ στήλη τις ἀνέ- 
στηκὲν ἐν τῇ Κοίλῃ τοῦτο ἔχουσα τὸ ἐπίγραμμα" 

Θουκυδίδης ᾿Ολύρου ᾿Δλιμούσιος ἐνθάδε κεῖται. η 9 

[ὦ Δή 6 Ὅδεξ. εἰ Ῥ8]. ἱπδβθτυΐτπυβ. ΟἿ ποῖ, 44 1, 1. Ἐ (855. οἔ 

Ἐδρ. Ῥαυϊο ροβὲ βουϊρίμμα οἷς δ᾽ εἰπεῖν ῥτοὸ ὡς δὲ εἶπ. ὙἹΑ. ποῖ. 10. Ῥ] 

[ξ Μία]α νυϊροὸ δ᾽ ἐν ᾿ἡϑήνησιν. Ἀ6Ρ. δέ. Οδ85. ΒΕπ6 ργδβροβίἐοπθης 
οΥαλ δὲ ροϑῖ δέ ᾿πέογριπρῖε, Ῥ.] 

ἱ Οππηῖπο Ἰδροπάπι Πελιτίδων πυλῶν. (1 δρ. δὲ Οα55.) [ῬὈδν- 

Ῥεχάᾶπι οἸϊπι Μιλτιάδων. Ὑιὰ. «ὦ  ήαγοοῖ!, ς. 17. ποῖ, ν. Ῥ.] 



ΤΠ. 

ΤΓΝΩΜΑ͂Ι ΘΟΥΒΚΥΜΙΖΟΥ 

ἩΘΙΚΑ͂Ι ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ͂Ι, ΠΡΩ͂ΤΟΝ 

λδ΄. 

λδ΄. 

Δ ΣῈ 

΄ 
οα. 

ΜῈΝ ΞΥΑΗΜΕΓΕΣΑΓΥ͂ΠΟ 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ͂ ΖΟΥ͂ΚΑΩ͂, 

γῦὺν δὲ μάλα αὐξηϑεῖσαι. 

7 -" 
Ἐκ τοῦ Πρωώντου. 

» ᾿ - νι. 7 
7|8σὰ ἀποικία, εὖ μὲν πάσχουσα, τιμᾷ τὴν μητρύπο- 

2 ᾿ ᾽ Ν 
λιν, ἀδισουμπένη δὲ, ἀλλοτριοῦται. ; 

Ὃ ἐλάχίστας τὰς μεταμελείως ἐκ τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἐναν- 
’ ’ 3 , μ᾿ ’ 

τίοις λαμβανων, ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. 
3 -" -" "Ἄνδρες ἀγαϑοὶ, ὅσῳ ἀληπτότεροι τοῖς πέλας, τοσῷδε φα- 

νερωτέραν ἔξεστιν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν, διδοῦσι καὶ δεχομέ- 

νοις τὰ δίκαια, διδόναι. 

Τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίϑενται (ἄνϑρωποι) φιλονεικίας ἕνεκα 

τῆς αὐτίκα. 
. δ. ἊΨ , δ ΄ ΄ 

Τὸ ξυμφέρον, ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα, ἁμαρτάνῃ, μαδιστα 

ἕπεται. , 
[ ΄ Α υ ΄ 3 Υ͂ 

Ἡ τελευταία χάρις, καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων ἡ, δύ- 

ναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι. 
Τὸ Ἁ ἐδ » Ἁ ἶν ᾿, ᾽ " δύ ν δ5 -" 
Ὁ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ομοίους ἐχυρωτέρα. δύναμις, ἢ τῷ 

3 ΤΥ -" , Α 7 ᾿ς ΡΙ 

αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας, διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. 
Σ᾿ » » Μὴ ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσϑαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι. 

2 , ν 3 »-» 

ἀνάγκη ὥςπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα ἐπικρατεῖν. 
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3 ΄ » 
᾿Ησυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς 

πολλὰ δὲ βιαζομένοις ἰέναι, πολλῆς καὶ [τῆς] ἐπιτεχνή- 

σεῶς δεῖ. 
3 , ΄ 

“ύουσι σπονδὰς οὐχ οἱ δί ἐρημίαν ἄλλοις προςιόντες, 
ἀλλ᾽ οἵ μὴ βοηθοῦντες, οἷς ἂν ξυνομόσωσι. 
2 ἣΨ " Ἵ " τ ΤῊ 

παινεῖσϑαι ἄξιοι, οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ 
φύσεν ὥςτε ἑτέρων ἄρχειν, δικαιότερον ἢ κατὰ τὴν ὑπάρ- 

ἀνρήνο δύναμιν 7 γενῆνται. 
“ - 3 

᾿Αδικούμενοι, ὡς ἔοικεν, οἵ ἄνϑρωποι μᾶλλον ὀργίξον- 
“ι ’ Α ΠῚ Ὶ Ἀ ΕΣ ι -»Ὕ 4 -“" 

ται, ἡ βιαζόμενοι" τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεο- 

γνεγκτεῖσθαιν" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγπκάξεσθαι. 
, ε 7η ᾽ , -" ᾿ 3 “" 

ΙΜηκπυνόμενος ὁ πόλεμος ἐς τύχας φιλεῖ τὰ πολλὰ περιΐ- 
κ᾿. ΄ ΕΠ 2 3ς» ΄ 

στασϑαι, καὶ ὁποτέρως ἔσται, ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. 
3γ’ ο..»᾿, ΠῚ , ; “ » 2 ΄ 
ἰοντὲς οἵ ΡΤ ἐς τὸν πόλεμον, τῶν ἔργων πρότε- 

ρον ἔχονται, ἃ χρὴ ὕστερον δρᾷν. φτακοπαϑοῦντες δὲ 

ἤδη, τῶν λύγων ἅπτονται. 
» ὍῬ 

᾿Εγκλήματα μὲν καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε κατα- 
» 3 -»" 

λῦσαν" πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, 
[2 2 θυ, «ἔ ς᾽ ΄ 2 ο΄ 3 
ον οὐχ ὑπᾶρχεν εἰδέναν καϑότι χωρήσει, οὐ ῥάδιον. εὖ- 

πρεπῶς ϑέσϑαι. 

«Αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐ- 
ψυχία. 

ἹΝομίξειν (χρὴ) τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους 
“- ᾽ Γ 

εἶναι, καὶ τὰς προςπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς" 
ὍΝ Π Ω ᾿ἢ 5 , ᾿] 2 “͵ 

ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ 
2 δ, γὰ 

ἘΟΘΕΒΕΓΟΣ ΘΕΟῪΣ καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων 

ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς 

προνοουμένων. 
3 - 

Πολὺ διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ὄνϑρωπον ἀνθρώπου, 
ἘΦ δ »- 3 

Ἀράτιστον δὲ εἶναι ὅςτις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 
δ 3 5 » 

Διπλασίας ζημίας ἄξιοι, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαϑῶν κακοὶ γεγέ- 

νηνται. ὶ 

Τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύε- 
σϑαι. 
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ἢ 

ο΄. Χρὴ τοὺς ἡγεμόνας, τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας, τὰ ποινὰ 

σαροσχοτεῖν, 
’ Ἐπ.5 - Ἐπεφ2...3 ι . ΄ πὰ ῬΆ - 7 

οὐ. Μὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ΄ εἰρήνης μετα- 
Δ ,, 9 ὃ -“ ἯΣ 3 δ ΄ 7 ἐ ΕῚ Α δ ΕἾ 

ἀμβάνειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδὲ 
«-« ΄ ’ ἄντε, - Η͂ 2 , 2 κ 

κοῖντο, ἡσυχαζειν᾽ ἀγαθῶν δὲ, ἀδικουμένους, ἐκ μὲν εἰ- 
͵ -» 3. (οε . ΕΣ , Γη 

ρήνης, πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχον, ἔκ πολέμϑυ πάλιν ξυμ- 
- -“ Ἁ , ᾽ 

βῆναι, καὶ μήτε. τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαέρεσϑαι, 
Ὡστ΄ ἢ » ΄ ες, 3 - 

μήτε τῷ ἡσυχίῳ τῆς. εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσϑαι. 
ξ " ᾿ δ τ 3 3 ΄ ἮΝ ᾽ ᾿ “ 

ρ΄. Ο διὰ τὴν ἡδονὴν ὑπνῶν, ταχιστ ἂν ἀφαιρεϑείη τῆς 
» , ΡΟΝ 2 - 

δαστώνης τὸ τερπνὸν, δι ὕπερ ὀκνεῖ. 
ἰν 3 ’ 3 ᾿ [4 

ρχ΄. Ὃ ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων, οὐκ ἐντεϑύμηταν ϑρά- 
3 ΄ 

σεν ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. 
’ » 2 » 

ο΄. Πολλὰ κακῶς γνωσθέντα, ἀβουλοτέρων᾽" τῶν ἐναντίων 

τυχόντων, κατωρϑώϑη᾽ καὶ ἔτι πλέω, ἃ, καλῶς δοκοῦντα 
-» 3 , - 

βουλευϑῆναι, ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη. 
’ 3 - ΚΞ ΄, “-» , ὟΣ. 2 - 

ρκᾳ. ᾿Ἐνϑυμεῖται οὐδεὶς ὁμοια τῇ πίστεν καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχε- 
2 ᾿ " 3 - 

ται, αλλὰ μετὰ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ 

ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν. 
͵ ΄ ͵ 

, . δ - " " ᾽ ᾿] - ᾿ 3 Ἵ , οχα. Ὃ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαϑὸν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο 
-" 7 - 

διδαχῇ. ὃ δ᾽ ἐκεῖνον ἐπιστήμη προέχουσι, καϑαιρετέον 
ΠΆΩ 

ἡμῖν ἐστι μελέτῃ. 
[ὲ ν - “ ᾿ 3 5 ν 

οχβ΄. ἽΗκιστα πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ αὖ- 
- ι λ1. » . ᾿ οἱ ν 2 τς Ε τοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶταν πρὸς τὸ παῤατυγχάνον᾽ ἐν ᾧ ὁ 

, 5 ΄ θοῦ ΄ ΄ ἐᾷ - 4, ἘΣ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προςομιλήσας, βεβαιότερος" ὁ δὲ ὁ9- 
᾿ . ζ3λν 3 ΄ ’ γισϑεὶς περὶ αὐτὸν, οὐκ ἐλάσσω πταΐει. 

, ᾽ ΄ [χ ἢ 3 χ - ’ τ 

φβ. Ενϑυμώμεϑα, ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἕκαστοις πρὸς 
᾽ » Ὑ αὐ. - 

ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων διαφοραὶ, οἰστὸν ἂν ἡν᾿ νῦν δὲ 
Α , ΄ ΄ 

πρὸς ξύμπαντας τε. . .. ἱκανοὶ, καὶ κατὰ πόλιν ἔτι 
΄ Ὁ 3 ,ὔ δυνατώτεροι. ὥςτε, εἰ μὴ καὶ ἀϑρόοι, καὶ κατὰ ἔϑνη, 

- 3 ᾽ ν᾿ χαὶ ἕκαστον ἄστυ, μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεθα αὐτοὺς, δίχα 
Ἔκ, δ,. ΦΨΝ ͵ ᾿ ᾿ ΓΝ ᾽ γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρωσονται" καὶ τὴν ἡσσαν, εἰ 

᾿ ΄ ᾽ - ΠΥ 2 ᾿, , κι καὶ δεινόν τῷ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ 
ΒΩ 

ἄντικρυς δουλείαν. 
, 3 ΕἾ μκ 3 

θψγ. Οὐ δίκαιον, ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήϑη, τῇ περιουσίᾳ ἀπο- 

λέσϑαι. 
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᾽ " " ρχδ΄. ᾿Εκ πολέμου μὲν εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται" ἀφ᾽ ἡσυ- 
: ᾿ς » 2 3 

χίας δὲ μὴ πολεμῆσαι, οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. 
Ψφ 3 -» - 2 » 2 

ομ΄. (Οἶδα) τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειϑομέ- 
." ἌΏΔΙΝ Ά Φ, δν " Ὰ ᾿ γους τε πολεμεῖν, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ 

τὰς ξυμφορὸς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. 
, 3 ̓  ὃ δι ᾿ Ἑ ᾿ τ ν , 3 τ 

ρμ. νοξχεται, τὰς ξυμφορᾶς τῶν προγματῶν οὐχ ἡσόον 
᾽ “᾽ δ ὡλ ἃ Ἰ 
ἀμαϑῶς χωρῆσαι, ἢ καὶ τὰς διανσίας τοῦ ἀνθοώπου 

διόπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώ- 

ϑαμεν αἰτιᾶσθαι. 

ομα. Τὴν αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἤ τὲ μεγίστη καὶ ἐλαχίστη 
3 » » 

δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασ- 
Γ2 Ι 

σομένη. 
ριβ΄. Τοῦ πολέμου οἵ καιροὶ οὐ μενετοί. 

2 » » - 

ομγ. Τὴν ὀλόφυρσιν. (χρὴ) μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσϑαι, 
9 Ἁ » ΄ ὃ ᾽ ι ΄ , » 3 2 ΄“ 

ἀλλὰ τῶν σωμάτων᾽ οὐ γὰρ τὰαδὲε τοὺς ἀνδρας, ἀλλ΄ οἱ 

ὥνδρες ταῦτα κτῶνται. 

Ἔχ οῦ ΑΓ εἰ τε ον 

, » " “ 3 

τὰ. ἴΖδηλα τὰ τῶν πολέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δὲ 
ῳ [4 

ὀργῆς αἵ ἐπιχειρήσεις γίγνονται. πολλάκις τε τὸ ἔλασσον 
"ὦ ἢ ΦΟ ι , εὐ 

πλῆϑος, δεδιος, ἄμεινον ἡμύνατο τοὺς πλέονας, διὰ τὸ 
» 3 

καταφρονοῦντας ἀπαρασκεύους γενέσϑαι. 
- »" -» δ᾽» 

μί. Πᾶσιν, ἐν τοῖς ὄμμασι χκοὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾶν πά- 
2 , σχοντάς τι ἄηϑες, θὁργὴ προςπίπτει. 

ια΄. Οἱ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι, ϑυμῷ πλεῖστα ἐς ἔργον 

καϑίστανται. 
5 , 

ιεΦ. Κάλλιστον τόδε καὶ ἀσφαλέστατον, πολλοὺς ὄντας ἕνὶ 

κόσμῳ χρωμένους φαΐίνεσϑαι. 
-»ὃΘ 3 

λέ. Μέχοι τοῦδε ἀνεκτοὶ οἵ ἔπαινο εἶσι πεοὶ ἑτέρων λεγόμε- χὉ 6 
δ ἊἋ 2 3 

νοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἵκανὸς εἶναυ 

δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε᾽ τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φϑο- θασαν ω ῃ 0 φ 
» Ψ᾿ 9 - 

νοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν, 
- ν 9 ᾿ " ι(. Τὸ πένεσϑαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ δια- ς 

φεύγειν ἔργῳ, αἴσχιον, 
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Τοῖς [πολλοῖς] ἀμαϑία μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον 
φέρει. 

Κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως πκριϑεῖέεν οἵ τά τε 
δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ 
ἀποτρεπόμενοι τῶν κινδύνων. 

Οὐ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες, χκτώμεϑα τοὺς φίλους" 
, δ} , ᾿ ΄ Ἷ 2 κ΄ 2 

βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν, ὥςτε ὀφειλομένην δὲ 

εὐνοίας ᾧ δέδωπε σώζειν. ὃ δ᾽ ἀντοφείλων, ἀμβλύτερος, 
᾿ ᾽ ΄ 2 ᾽ 3 ᾿’ κ 2 ᾿] 2 

εἰδὼς, οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀπο- 

᾿ δώσων. 
3 » » » - ’ ι ᾽ - ΄ ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μό- 

γον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφὴ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ 

προφηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ ἑκάστῳ τῆς γνώμης 

μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. 

μδ΄, 
Ἵ 2 - » ν ΄ 3 - , 

«“υπη οὔχ ὧν ἂν τις μὴ πειρασάμενος ἀγαϑῶν στερί- 
3 λῊ 9 ἔς ἢ . ’ ᾽ » 

σίηται, ἀλλ΄ οὐ ἂν ἐϑὰς γενόμενος ἀφαιρεϑῇ. 
᾿ ΄ Γᾳ.; ΄, ᾿ 3“. ὦ ἀν διαο δϑ 

ΤῸ φιλοτιμὸν ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχθείῳ τῆς 
κ Ἁ “ - 

ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥςπερ τινές φασι, μᾶλλον τέρπει, 
23). - 

ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. 
“ -" 3 

Φϑύόνος τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ μὴ ἐμπο- 
3 

δῶν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 
μέ. Τῆς ὑπαρχούσηςϊ φύσεως μὴ χείροσι γενέσϑαι, ὑμῖν [ὦ 

ἔ΄. 

ἕ' 

΄- ἂν 4' ᾽ 

γυναῖκες] μεγάλη ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀρε- 
» , Ἂ ᾿ - »᾿ , 3 τῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἡ. 

᾽ ᾿ δ » ΄, ᾽’ , 3 , ᾽ 9 ΄ 

Ἐγὼ ἡγοῦμαι, πόλιν πλείω ξυμπασὰν ὀρϑουμένην ᾿ὠφε- 

λεῖν τοὺς ἰδιώτας, ἢ καϑ᾿ ἕχαστον τῶν πολιτῶν εὐπρα- 
-᾿ 2 , ᾿ , -“ " 3 Γ 

γοῦσαν, ἀϑρύαν δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ φερὸ" 
δον Υ 3. Ὁ Α ’ Ἂν ’ μένος ἀνὴρ τὸ κωϑ᾽ ξαυτὸν, διαφϑειρομένης τῆς πατρί- 

δος, οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυταν᾽ κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυ- 

χούσῃ, πολλῷ μᾶλλον διασώζεται. ὁπότε οὖν πόλις μὲν 
τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς 
ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας ἀμύνειν αὐτῇ; 

ὝὍ τε γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας, ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ 

ἐνεθυμήϑη" ὅ τ᾽ ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύονους, 

οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράξοι" προςόντος δὲ καὶ τοῦ- 
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δε, χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν 

ποωλοῖτο. 

Οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα εὐτυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια 

πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον, ἢ εἴξαντας εὐϑὺς τοῖς πέλας 

ὑπακοῦσαι, ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσϑαι, ὁ φυγὼν τὸν 

κίνδυνον, τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. 

Δουλοῖ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον κοὺ ἀπροςδύκητον καὶ τὸ 

πλείστῳ παραλύγῳ ξυμβαῖνον. 

Ἔν ἴσῳ οἵ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι τῆς τε ὑπαρχούσης δύ- 

ξης αἰτιᾶσϑαι ὕςτις μαλακίᾳ ἐλλείπει, καὶ τῆς μὴ προς- 

ηκούσης μισεῖν τὸν ϑρασύτητι ὀρεγόμενον. 

Αἴσχιον, ἔχοντας ἀφαιρεϑῆναι, ἢ κτωμένους ἀτυχῆσαι. 
Φ εξ - 

Ἢ ξύνεσις ἐλπίδι ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπύρῳ ἡ 
δ ’ ΒυιΝ »" ο 

ἰσχὺς, γνώμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἡ 
» 

πρόνοια. 
ἢ 9». 32 “ Α Α »"ὟἫ , 

Τὸ ἄπραγμον οὐ σώζεται, μὴ “μετὰ τοῦ δραστηρίου τε- 

ταγμένον. 
, , ΄ ἢ 5. ’ , ΗΑ. ἐς “ 

Φέρειν χρὴ τὰ τὲ δαιμόνια ἀναγκαίως, τὰ τὲ ἀπὸ τῶν 
΄ 3 , 

πολεμίων ἀνδρείως. 

Πάντα πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθϑαι. 
ὥ ἐ } ᾽ »Ὰ Οςτις ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει, ὀρϑῶς βου- 

-»“: " ᾽ 

λεύεται᾽" μῖσος γὰρ οὐκ ἐπιπολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τε 
Α - 

λαμπρότης καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταλείπεται. 
ΡΥ ΩΣ ᾿ ι ; ’ ι ΓΌΗΣ ω 

Οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορᾶς γνώμῃ μὲν ἡπιστὰ λυποῦν- 
΄ 2 Ἐ᾿ 

ται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καὶ πόλεων καὶ 
ΕῚ -Ὁ "ς , 2 

ἰδιωτῶν πρατιστοι εἰσι. 
Οὐ δί » ΄ ν᾿ ᾿ , ἢ 

ὖ δίκαιον, τῆς γνώμης τὸ μὴ κατακρατος νικηϑὲν, 
2 -»" 3 - -" " 

ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν, τῆς γε ξυμφορᾶς τῷ 
“ : 

ἀποβάντι, ἀμβλύνεσϑαι. 

Νομίσαι [δίκαιον], ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσθαι σφάλλε- 
, » ΄ 

σϑαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ 
-ὐῤβοτν ον 

ἀνδρείους ὀρϑῶς εἰναι. ἥ 
3 

Ἢ ἐπιστήμη, ἀνδρείαν μὲν ἔχουσα, καὶ μνήμην ἕξει 
Η ἡ ὃ 

ἐν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδὲε- 

μία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει. 



πὲ, 

σ΄. 
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Φόβος μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη τὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν 

ὠφελεῖ. 

Τὰ πολλὰ τῶν πλειόνων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων 
τὸ πράτος ἐστί. 

πϑ'ι, Πολλὰ καὶ στρατόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπὸ ἐλασσόνων τῇ 

στϑ΄. 

[4 
Ρ. 

᾿ 

να. 

με. 

-»" 3 

ἀπειρίᾳ, ἔστι δὲ ἃ καὶ τῇ ὁτολμίᾳ. 
3 -" ᾽ - ᾿ 

Ἡσσημένων ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἵ γνῶμαι πρὸς τοὺς 
αὐτοὺς κινδύνους ὅμοιαι εἶναι. 

Ἐπ τοῦ Τροίτου. 

[Ἴσμεν,7 οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην, οὔτε 
, μ ᾿ 4'΄ ὦ » ἤ 3 Ἵ 

κοινωνίαν πόλεσιν, εἶ μὴ μετ΄ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλη- 

λους γίγνοιντο, καὶ τἄλλα ὁμοιότροποι εἶεν᾽ ἐν γὰρ τῷ 
διαλλάσσοντι τῆς γνώμης παὶ αἵ διαφοραὶ τῶν ἔργων κα- 

ϑίστανται. 

Τὸ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν. 
δι» Ξ 

Πάντων δεινότατον, εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξεν ὧν 
“᾿ ᾿ ,’ ι ΄ [2 ᾿ ΄ 2 

ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεϑα, τι χείροσι νόμοις ἀκπι- 

νήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν 

ἀκύροις" ἀμαϑία τὲ μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ 
δεξιότης μετὰ ἀπολασίας. 

Εἴωϑε τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα, καὶ δι ἐλαχίστους 
3 

ἀπροςδύκητος εὐπραξία ἔλϑῃ, ἐς ὕβριν τρέπειν᾽ τὰ δὲ 
᾿ ᾿ , -“ 3 ΄ ᾽ -» 2 ΄ 

πολλὰ κατὰ λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα, ἀσφαλε- 

στερα, ἢ παρὰ δόξαν" καὶ κακοπραγίαν, ὡς εἰπεῖν, ῥᾷον 
3 - Ἃ 3 ’ ἧς 
ἁπωϑοῦνται, ἢ εὐδαιμονίαν διασωζονται. 

Πέφυκε καὶ ἄλλως ἄνϑρωπος τὸ μὲν ϑεραπεῦον ὑπερ- 

φρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον ϑαυμάζειν. 

Ἐὐγγνωμόν ἔστι τὸ ἀκούσιον. 
Νομέξζω δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε 

χαὶ ὀργήν. 

Τοὺς λόγους ὅςτις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πρα- 

γμάτων εἶναι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν, ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει. 
ς Ω Ο δ 

Ἢ τε ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντὶ, ὁ μὲν ἡγούμενος, ἡ 



’ 
ε. 

ἐξ: 

"- 

ΤΗΌΟΥΌΤΟΙ5. ΒΕΝΊΤΈΕΝΤΙΔΕ, 

τ ΡΠ ΓΝ ᾿ Χ ἰπ ἘΡῚῚ λα 3 ᾿ , ΄σ 

ὃ ἐφεπρμδυν, καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβολὴν ὡρυλν, ἥ 

δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιϑεῖσα, πλεῖστα βιάπτουσι. 

Πεφύκχκασιν ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, 
[χὲ 2 

καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅςτις ἀπείρξει τούτου. 
Ἀ: ᾽ ὶ ὡ 

᾿ἀδύνατόν “ἐστι καὶ πολλῆς εὐηϑείας, εἴ τις οἴεται, τῆς 
3 , ἰγ “- 

ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προϑύμως τί πρᾶξαι, 

ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύϊ ἢ ἄλλ δεινοῦ ροπῇ χεῖν ἡ νὸμ χυϊ ἡ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. 
χὰ ΕΥ ΄ ἡ ᾿ 2 ’ ΄ 
Οςτις εὖ βουλεύεταν, πρὸς τοὺς ἐναντίους πρείσσων 

Ε 

ἐστὶν, ἢ μετ᾽ ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών. 
3 » τ » ΄ 

ἱ πἰξιρῆμεν ὑμᾶς] μὴ, ἡδονὴν δόντας ἄλλοις, κακίαν αὐ- 

τοὺς ἀντιλαβεῖν. βραχὺ γὰρ τὸ τὰ --- σώματα διαφϑεῖραι, 

ἐπίπονον δὲ, τὴν δύςκλειαν αὐτοῦ ἀφανίσαι. 

Νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεάτάτῳ ἐναντιώτατον, ἐγγυ- 
΄ ᾿ , , 32,» 2 - 

τάτω δὲ τυραννου, δυναστεία ολίγων ἀνδρῶν. 
3 »" -" 

Τὰς ὁμοίαξ χάριτας μὴ ἀντιδοῦναι αἰσχρὸν μᾶλλον, ἢ 

τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληϑείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ 

ἀποδιδομένας. 
2 Ἢ πιο 9 -» ΄ ο΄ 4 ᾿ 

ν μὲν εἰρήνῃ καὶ ἀγαϑοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ 
» 2 3 

ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι, διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκου- 
᾽ δος 3 

σίας ἀνάγκας πίπτειν᾽ ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν. εὐπο- 
ὔ -  ΑΊΒΕΣ ὌΠ) ᾿ δες ᾿ , Α 

ρίαν τοῦ καϑ' ἡμέραν, βίανος διδασκαλος, καὶ πρὸς τὰ 
΄ 2 » » ν -» 

παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ, 

3 - ἤν ὁ ἢ 

Ἐν τοῦ Τεύήσαοτουῦυ. 

Ὅσα ἐς ἀνάγκην ἀφῖκται, λογισμὸν ἥκιστα ἐνδεχόμενα, 

κινδύνου τοῦ ταχίστου προςδεῖται. ᾿ 

Οἱ ἀήϑως τι ἀγαϑὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνθρώπων ἀεὶ 
τοῦ πλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται, διὰ τὸ καὶ τὰ παρόντα 
ἀδοκήτως εὐτυχῆσαι. οἷς δὲ πλεῖσται μεταβολαὶ ἐπ᾽ ἀμ- 

φότερω ξυμβεβήκασι, δίκαιοί εἰσι καὶ ἀπιστότοτοι εἶναι 
ταῖς εὐπραγίαις. Ὁ 
Τὸν πόλεμον μὴ πκαϑ᾽ ὅσον ἄν τις αὐτοῦ μέρος βούλη- 

ταν μεταχειρίζειν, τούτῳ ξυνεῖνανι, ἀλλ᾽ ὡς ἂν αἱ τύχοι 
δ , 

ἡγησώνται. 



᾿ 
εϑ΄. 

ιϑ'. 

’ 

πεἜε.- 

ςβ. 

οη. 

πϑ΄. 

Ι 
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Νομίξομεν τὰς μεγάλας ἔχϑρας μάλιστ᾽ ἂν διαλύεσϑαι 
βεβαίως, οὐκ ἣν ἀνταμυνόμενύς τις καὶ, ἐπικρατήσας τὰ 
πλέω τοῦ πολέμου, κατ᾽ ἀνάγκην ὅρκοις ἐγκαταλαμβάνων, 
μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ξυμβῇ᾽ ἀλλ᾽ ἣν, παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶ- 
σαι, πρὸς τὸ ἐπιεικὲς, καὶ ἀρετῇ αὐτὸ νικήσας, παρὰ ἃ 
προςεδέχετο, μετρίως ξυναλλαγῇ. 

πεφύκασιν ἄνϑρωποι τοῖς μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνϑησ- 
σᾶσϑαι μεϑ᾽ ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὰ ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ 
γνώμην κινδυνεύειν. 
Πέφυκε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ 
εἴκοντος, φυλάσσεσϑαι δὲ τὸ ἐπιόν. 
Τιμωρία οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖταν᾽ οὐδὲ 

ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπις]. 

Τὸ ἀστάϑμητον τοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεῖ" 

πάντων τε σφαλερώτατον ὃν, ὅμως καὶ χρησιμώτατον 

φαίνεται" ἐξ ἴσου γὰρ δεδιότες, προμηϑείῳᾳ μᾶλλον ἐπ᾽ 
ἀλλήλους ἐρχόμεϑα. 

᾿ἡπάτῃ γὰρ εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεο- 

νεχτῆσαι, ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ᾽ τὸ μὲν γὰρ ἰσχύος δικαιώσει, 

ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν, ἐπέρχεται" τὸ δὲ, γνώμης ἀδίκου 
ἐπιβουλῇ. 

Πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεύϑε- 

ρον πκαϑίσταται. 

Εἰωϑότες οἱ ἄνϑρωποι, οὗ μὲν ἐπιϑυμοῦσιν, ἐλπίδι 
ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προςίενται, λογισμῷ αὐτο- 
χράτορι διωϑεῖσϑαι. 

Ἔκ τοῦ Πέμπτον. 

, ἢ Ε . ’ Ἶ, 3... -»" , ΟΗ͂Ν ὦ 
Ζίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθϑρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνὰγ- 

’ὔ Α " δ ᾿, , ᾿ 
χῆς κρίνεται, δυνατὰ δὲ οὗ προὔχοντες πράσσουσιν καὶ 

3 - - 

οἵ ἀσϑενεῖς ξυγχωροῦσι. , 
3 Γ΄ ͵ 
Ἐλπὶς κινδύνῳ παραμύϑιον οὖσα, τοὺς μὲν ἀπὸ περιου- 

393.ϑ.» » » 

σίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ καϑεῖλε᾽ τοῖς δὲ 
, ᾿ ΑΙ ᾽ » - 

ἐς ἀπὰν τὸ ὑπάρχον ἀναῤῥιπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) 
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εδ΄. 

νη. 

ΤΗΠΟΥΙΟΙΒ ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕ, 

ἅμα τε γιγνώσκεται σφαλέντων, καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξε. 
ταί τας αὐτὴν γνωρισϑεῖσαν, οὐκ ἐλλείπει. 

3 

Οἱ πολλοὶ, παρὸν ἀνϑρωπείως ἔτι σώξεσϑαι, ἐπειδὰν 
, Ρ] κ [} , δ Α »] ΄ ἃ σιεζομένους αὑτοὺς ἐπιλείπωσιν αὖ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ 

τὰς ἀφανεῖς καϑίστανται, μαντικὴν τε καὶ χρησμοὺς, παὶ 
ὅσα τοιαῦτα μετ᾽ ἐλπίδων ἐὐμ ΕΗ͂Σ 

Πολλοῖς ἘΡΡΕΌΝΗΌΝ, ἔτι ἐς οἷα φέρονται, τὸ γἱσ᾽ρὸν 

καλούμενον, ὀνόματος ἐπαγωγοῦ δυνάμει, ἐπεσπάσατο, 

ἡσσηϑεῖσι τοῦ ῥήματος, ἔργῳ ξυμφοραῖς ἀνηκέστοις ἕκόν- 

τας περιπεσεῖν, καὶ αἰσχύνην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ τύ- 

χης προςλαβεῖν. 

Οἵτινες τοῖς μὲν ἴσοις μὴ εἴκουσι, τοῖς δὲ ἀρείσσοσι κα- 

λῶς προςφέρονται, πρὸς δὲ τοὺς ἥσσους μέτριοί εἰσι, 

πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖντο. 
ἂν" » } Α ΣΕ - ο ᾿ ,’ ,’ Ὑμεῖς τὰ μὲν μέλλοντα τῶν ὁρωμένων σαφέστερα κπρί- 

Α Α 3 - “« ΄ « Ἂ Ε 

γνετε, τὰ δὲ ἀφανῆ, τῷ βουλεσϑαν, ὡς γιγνόμενα ἤδη 

ϑεᾶσθε 

Ἔκ τοῦ Ἕ κτου. 

-“ 5 ἱμ “- [ 

᾿Δγαϑὸν πολίτην νομίζω εἶναι, ὃς ὧν καὶ τοῦ. σώματός τι 
“ » , μ ο - 

καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται. μάλιστα γὰρ ἂν ὃ τοιοῦτος 
» ὍΣ! “ὟΝ » 

καὶ τὰ τῆς πόλεως δι΄ ξαυτὸν βούλοιτο ὀρϑοῦσϑαι. 
᾿ , Ἔ 

Τὰ διὰ πλείστου πάντες ἴσμεν ϑαυμαζόμενα, καὶ τὰ πεῖ- 
-" ͵ 

ραν ἥκιστα τῆς δόξης δόντα. 

Χρὴ δὲ μὴ πρὸς τὰς τύχας τῶν ἐναντίων ἐπαίρεσθαι, 
͵ - 

ἀλλὰ τὰς διανοίας κρατήσαντας ϑαρσεῖν. 
2 ΄ ᾿ ΄ "9 ὩΣ Ἑ ᾿ ᾿Δνόητον ἐπὶ τοιούτους ἰέναι, ὧν κρατήσας τε μὴ κατα- 

Α Α » Ἁ 2 -" τὰ ,ὔ Α 

ὄχήσει τις, καὶ μὴ κατορϑῶσας, μὴ ἕν τῷ ομοίῷ καὶ 
κ 2 5ω. ΕΙ πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. 

3 , ᾿ “2.7 κ “- ΜΗ » 

Ἐπιϑυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα πατορϑοῦνται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα, 
-» - « Ἃ ᾿] 3 

Τὸ καλῶς ἄρχειν τοῦτό ἐστιν, ὃς ἂν τὴν πὰτρίδα ὠφε- 
- 3 ͵΄ 

λήσῃ ὡς πλεῖστα, ἢ ἑκὼν εἶναι μηδὲν βλάψῃ. 
κ » ͵ 3 ὰ Ρ - 

Τιγνώσκω πύλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ΄ ἂν μον Ἡρκεῖν 
3 - “-Ὁ -" 

ἀπραγμοσύνης μεταβολῇ διαφϑαοῆηναι, καὶ τῶν ἀνϑρο- 

πῶν 
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39 " - 

πῶν ἐὐύφόλέστητα τούταυς οἰκεῖν, οὗ ὧν τοῖς παροῦσιν 
ἤϑεσι καὶ νόμοις, ἣν : καὶ χείρω ἢ, ἥκιστα διαφόρως πο- 

λιτεύωσι. 

Σ Ε 7 «᾿ 2 - - 5 
Οὐκ ἄδικον, ἐφ΄ ξαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι" 

ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς οὐδένα τῆς ξυμφορᾶς ἴσο- 

μοιρεῖ, ἀλλ᾿ ὥςπερ δυςπραγοῦντες οὐ προςαγορευόμεϑα, 
ἐν τῷ ὁμοίῳ τις ἀνεχέσϑω καὶ ὑπὸ τῶν εὐπραγούντων ὕπερ- 
φρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων, τὰ ὅμοια ἀνταξιούτω. 

Οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι ἢ λέγοντες ἢ ἀπαγγέλ- 
. 3 ΄ ᾽ , 3 ᾿ Ὧν 3» με 
λοντες οὐ μόνον οὐ πείϑουσιν, ἄλλα καὶ ἄφρονες δοκοῦ- 

σιν εἶναι. 

Τὸν ἐχϑρὸν οὐχ ὧν δρᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς διανοίας 

προαμύνεσϑαι χρὴ, εἴπερ καὶ μὴ προφυλαξόμενός τις προ- 

πείσεται. 

᾿Εγώ φημι, πρῶτα μὲν, δῆμον ξύμπαν ὠνομάσϑαι, ὃλι. 
γαρχίον δὲ μέρος ἔπειτα, φύλακας μὰ ἀρίστους εἶναι χρη- 

μάτων τοὺς ἀρουρίους, δευλόνδρι δ᾽ ἂν βάτυνν τοὺς ἕυνε- 

τοὺς, ἄρέται δ᾽ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς" καὶ 

ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν δημοπρατίᾳ 

ἐσομοιρεῖν. ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν, κινδύνων τρῖς, πολλοῖς με- 

ταδίδωσι, τῶν ὃ᾽ ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ ξύμπαν ἀφελομένη ἔχει" ἃ οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἵ νέου 
προϑυμοῦνται, ἀδύνατα ἔν μεγάλῃ πόλει κατασχεῖν. 

Οὐχ οἷόν τε ἅμα τῆς τε ἐπυιϑυμίας καὶ τῆς τύχης τὸν αὐτὸν 
ταμίαν γενέσϑαι, 

- ᾽ Σ: }] Υ̓ εν , ΓΑ ’ 
Πᾶσιν ἀνεπίφϑονον τὴν προφηκουσαν σωτηρίαν ἐχπορί- 

ζεσϑαι. 

᾿Ανδρὶ τυράννῳ, ἢ πόλει ἀρχὴν ἐχούσῃ, οὐδὲν ἄλογον ὅ 

τι ξυμφέρον, οὐδ᾽ οἰκεῖον, ὅ τι μὴ πιστόν. πρὸς ἕκαστα δὲ 
δεῖ ἡ ἐχϑρὸν ἢ φίλον μετὰ καιροῦ γίγνεσϑαι. 

Τλιιογά, 7. 2 
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ἕς΄. 

ξζ. 

ζη. 

δξ: 

Ἐκ τοῦ Ἑ βδόμου. 

 ς »"5 » - 

"Ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν, ᾧ ἀξιοῦσι προὔχειν, πολουσϑῶσι, 
τό γ᾽ ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς δόξης ἀσϑενέστερον αὐτὸ ξαυ- 

-» Ἃ 9.1 9.7 ᾿ » 
τοῦ ἐστιν, ἢ εἰ μηδ ὠηϑησὰν τὸ πρῶτον. 

Τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη ἐλπὶς με- 
γίστην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται. 

τ “᾿ 

Κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι, οἱ ἂν ἐλάχιστα ἐκ τοῦ 
- ῇ " Ἁ Ἁ 3 »" 3 

σφαλῆναι βλάπτοντες, πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαι ὠφε- 

λώσι. 

ἄνδρες πόλες, καὶ οὐ τείχη, οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν πεναί. 



[4Ὰ] οι ΩῚ 

ῶ 189} 

ΕῈ ΒΟΒΙΡΤΟΒΙΒΌΒ, ΟἹ ΤΗΌΟΥΡΙΌΕΜ 

ΓΜΠΙΓΑΤῚ Β0ΝΈ. 

Α. 106 Οταβοὶς πιαχῖπιθ σομηπθιηογδηΐωτ ΡὨΙ]Ιβἴῖα9, Ἀ)10-- 

πγϑῖτβ Π14]., Πθίο (ὐδββίιιβ, 864 δείϑτη Ασγίαπυθ, Αρ- 

Ῥίδπιιβ ΔἸ 1164π6., Τηβετία δαπὶ ατπ86 ϑίερμαηαβ 46 Ὁ1ο- 

ΠΥΞ11 ἱπιϊϊαίϊοπα ὙΠαογἸ 415 ἐχροβυλῖ. 

ΑΘ οΥ ρίογθιι ἰαπίαα ρυδθβίδηϊδο, ααδηίατα ΤΉ ΠΟΥ ἀ16Π] 6588 

116} 6χίμλ 8. ΓΔ] 05 ̓ ν ΘΏ 1586 ΔἸ αἰ ΟΓ 68. ΠΟΠ ΠΤ νἱ- 

ἀεριῖαν, Ἰθογαμι δαΐθπι ρίατα σθμοθῦὰ ΟΟΡΙΑΡῚ Ροϑδαπί, 
Ῥιουΐ δαὶ ἀνσαμπηδηΐαπ: Πἰγόγατ, δῖ ρδίνίαηι βουῖρίο- 
Ταιτη., δὶ το τη ἰρϑι1 1 1τη] [8 |10}18 Βρεοίδηημ8. ΝΠ οἱ 

ἨΙδίουϊοοβ οἱ ογαΐογεβθ, εἰ ὕγδοθοοβ οἱ εχίθσοβ ΤΠ πον 1619 

ψεϑίρία 5661}, δα 486 ἴῃ γ6 ναὶ ΦουΠ ρΟϑΙ ΠΟ Π θη δἰηιε (6-- 
βου! ρίοπθπι, ψεὶ βεπίθηϊα8, ναὶ δἰϊδιη 96. ΠΟΘΙ ΘἸ 05 [1-- 

ὈΡΟΓΆ μα τηδσῖ8 γαϑρίσευθ, ἰθηὰ6 νεὶ ἰπϑῖο, γε] ῥῦᾶνο, 
τηδχῖπιθ ρΏ51}10 ἰάροαθ. γἱάϊοα!ο πιούο ἔδοευθ ροΐμ 886 
ταδηϊ δία τα αδϑί. 

Πιοαιι8 Ἰσιαν' ρυϊηγασα 46 γϑθοῖθν δογυπιηπθ πηᾶ- 
ΧΙΠη6 ἰδίου 8. Εἰχ [18 δηεφαϊ δοιαὶ, 41 ὙΠποΥ ἠϊάθιη 
᾿πολζαῖιι8 δϑὶ, ἔμ ΡΠ Ἰϑἐυ5 ϑ υγασαϑδῖηι8. 46 ἢ ΟΠ 5.8 

αἰξ εἰ 1 αἰδροβιίιίίομα Ὠἰδίογίαθ, δὲ ἴῃ δίμϊο εἰρυθϑϑίο- 

Ὠμτη οντἰδηάδειπι (οἵ. ἽΓΠδοη. Ρτοργιηη.), εἰ εχ ρᾶγίε οἵ- 
Ἰδ πὶ ἴῃ Θ᾽ ΠΟ Π6 βἰ πηι ΤῊ ΠΟΥ 4118. 6586: θν ζα886. [8 Π] 6 ἢ 

ἴῃ θυ π6 ΟὔϑοηΓα αἴ αἰδοῖα (ν14. Οπίημ1}}. Χ, 1.), 

Ζ, 2 



566. ΤΗΌΟΥΙΌΙΒ. ἹΜΙΓΑΤΟΒΕΒ, 

564 περίθχ βθ6 εἴϊαπὶ βραγανιγη δία ἰ ΘΟ ΠΤ. ΤΙΒῈ1Ὲ ς 

ἄπο ἐβοίαπη 6886. πὶ δα οδιβασαι δοϊίοποπι ἀπ] ἐπα 

ΔΡ ΟΣ» 866 6181] ΠΛΌΪ1οΟ ἐπῆν ηηΐου δἰαπθ παΐπιδ τπᾶρηϊῇ- 

οὐ. δἰ. γιά. Ὀίοη. Ρ. 426. 54. εἷ Ρ. 779. 314. ΟΡΒβοαγΙ- 

ἀδ115. οὐ πιεὰ ἐαπιθα οἰϊατα ἰπ Ρ]:Πδίατα οοηξεγὶ ΟἸσθγο 

Βγαϊ, οαρ. 17., ᾽ὐ 1101 δὰτη ρᾶθπθ Ρα5]] τ ὙΠαΟΥα1-- 

δι νοοαὶ. Ὑιά6 ἠθ πος ΟἸσεγομῖς ᾿παϊοῖο οἱ 8}1}5 πὰς 

ΡΟΥ ΙΓ πΘμαῖριι8 ἀἰβραΐαπίεμι (οο ]ϑυασα ἀ6 βἰἕα εἰ οὐὶρ. 5. -- 

γϑΟυ8. Ρ. 172. 8446. Ροδβῖ ῬΒΙΗβίιν ῬΡΟΧΙΠ]6. ΘΟ 6 Π|0- 

τη 8 ̓ρ86 ΠΟ 818 Η8]1ς., 46 σαΐπ5 πη αιϊοηθ ὙΠα-- 

ΟΥ̓ἀ115. ρυαθοϊανα Ἔχροβαῖϊὲ ἤδηγ, ϑίερηδημιβ (Όρθον. ἴπ 

Ὠίοῃ. Ἠκ]. οαρ. ΧΎῪ1.). ΑΡ ἐο ἰρίταν απδα αἸϑβραίαϊα δαηΐ, 

ποΒΏ 1 }}18. 8 αἰ απο ἐ15 αποὶα, 4ὰ 8 Ὁμποῖ5 αἰ] σα 6 Πι18, 

Π1Ὸ 1Π5ΘΓΕΥΘ Ρ]δοοί. 

Οὐ Ττη8 18 τη] Ὶ δδὲ, ΠΙοη βίαι ΗΔ] Ἰσ ἃ 856 πὶ 
“(ἼΘΙ Ρᾶποὶβ ἱπηϊ αἴ 6586. 1π ]οοΐβ ΤΠπογά!άθηι, 60 μ]- 
»Π)Ὲ8 Πδεὺ ᾿πηϊϊαῖϊο ἰασθημάα οδὲ. [Ι͂}ἃ6ὸ δαΐθπι ναϊδ μοῦ 

ΥΩΙΓΏΠΩ 6556 αἷο, απο 46 110 αἰίοααι τὰ ἰοαπαίαν, πὲ 

9.ῬΊΌΓα ΤΘργ Πθμβίοηθ, ἥσϑμι ἰατιθ, αἴρηα πάρεγα υἹάθυῖ 

»Ὀοβϑ. ϑεὰ εβίο ἕδιηθπ, [1ϊου 556. μἰΒΠΠ]ουη 8 ὈΙΟΉΥ 510 

ῬΠΟΠΠΆ]Π]8. ΘΟΥΠῚ, 4886 ἰαπάδπα ᾿παϊοαρθαῖ, ἱππϊδτ]: 

“416 ποῦ οχ 118 1ρ815, φαοναπι ἀρὰ ΤΗπογαάϊθι μω- 
»μητής Ταογαῖ, φαδοάδιη διηΐ, σπου ροβίπποάο μιμητής 

»».65886 ΠῸΠ ΘΙΡΆΡΕΙ 3. ὙοΡιπι δὶ (πἴ ρουϑαδϑαπι μ8 060) ν6] 

56 ΠῈΣ Ψ6] 88] 161 181 56 ΠΈΒΟΈῊ5. 80. ΡΈΓῈ [ἰδίου ιαιη 89-- 

ΒΥ Θ55115 δϑὲ, 1 ΘΏ18 δαΐθηι 1ἢ ΤΠ ποΥ 1415 δουιρία οΥἹ-- 
9.06 ἸΠΠΟΙΒΙ αἴ, ΤΏ1Π118 ΤΠ]Γ ΠῚ 68, ΘΠ) Δ]164118 1 61} 

“ΟΠ άτη δἷ απ ὉΠ 1Π050 ΤΘρυ θά θμ 1 βἰπάϊο νἹΐιραγα886, 

»͵αθδα Ῥοβίεα ᾿πηϊ δι ]οηὶρ ΒΟποτΘ αἸρσηδίι5. δἰ. Θοῖπη5 
ΘΠ), 18 σΟΙΠΡα δ 6586 ΠΟ Π 11 Π8ἰτι γα, οὖ 161 

»Θ8 6611 8110 ἐδ ροΥ ρυοθθηΐ, 4110 Ἰτπαρτοραιηῖ: ὈυΘθβοτπ 

»ἴπὶ ν γῸ δϑ 6} θη ΪΡτι5, 486 παν θη η5, ν 6] ΡΙΔΟΘΡ 6 

»)06] αἸβρίϊσεσαε μαπα νιάδυητι5. Οπδ6 ἰδ 6 ἢ μαδις ἱποοπ-- 

οϑίδ θα 6. οατι8ὰ πον}, 8115 ἐἰδααϊεπ αι ΤοΙπιατιο, οἕ 
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»“Ἤοίΐι5 8 4ιοβ8}}} δχ 1158, 4πὶ 4812 ΟἸΧῚ ᾿πη]ἰα οπ πε 
»»ἱαεβίδυι ροίδυαηΐ; Ἰοοῖὶς, ἴδᾶπὶ Π ΠΟ Π16 ΘοΟηΐοΓΟ.““ 

»οΟσαχη δπίθαι ΤΠ πον 1415 ἰπηϊ δῖον ἔμαθγιὶ ὈΙΟΉ γ 5115 
»δΒαπα 1 115 50]. π|, 4π86 δα ηΐ τῆς λέξεως, 564 ἐπ 115 Εἰ 181], 

αθδ6 βαπὶ τῆς διανοίας, «0 11115 Τὰ} δα πηαπι. Ὦθοθιι5 

οἰ ΘΊ ΩΡ τη 0615 ἩσπῸ ΠποβίγΌ ΠΙβἰου οι ἱπηἸϊαίαγ 6556 
»» ΓΠΘΟγ Ἰ46Π} αἴοο 1η 115, 4π86 βιπΐ τῆς λέξεως. ῬΥΪΟΥ 68 

οἴααὶϊ εἰ ὥδατιθ ἢ Ε15511}}119}.0 4 ΠῚ Δ᾽] πο ν γρα, δα ]0-- 

Πα Θ πα] σθπ5, δα πα δι ἀραὶ ΠΠ]πτ, {πε ἀρπα ΤΉῸοΥ - 

ΘΠ ΘΠ, πἰϑαπὶ Παραῖ. -ὴ6 118 ΡΟΥΤῸ 56 ΨΘΥΌ]8 861 10-- 

ΘΌΘΏΟΙ σϑηθεῖθὰ8 ἸΟΩΟΣ, απὰ8 ποὰὶ ΨΏ] ΡΥ δῖ, οἱ 
“0861 ΤΠ ΘοΥ αἸ468 οπημἶπο, δαὶ ρτοροπιοάπιῃ ΤΠ 1168 

ΙΔ θρὶ απθμξ. Ῥοβίθυϊου ἱπηϊ αι 1018 οϑὲ Τηο 8, ΘΆΤΠ1 

σ»(Ἰοῖ 1Πβάθηη ρ]απα Ἰοαπ ΘΠ σϑηδιθα8 αἰίτιι, 86 μη - 

»»ὨᾺ}}18, απδ6 ναὶ δἀ ΤΠπογ ἀΙἀδογππι [ον πιᾶπι δ ΠΧ Ι, 

οἶδ ῬΓΙΟΤῚΒ ΘΧ ΘΠ ρ]α ΘΟ]]ΟΟαΡῚ Ῥοίεϑὺ νοοα θα] πὶ χατα- 
»βοή : ἃο ῬΥΪΠ.π ΙΟΟΏ 810 «ποθδη ἴΠΓ6 5101 ΨΙΠα]οδί, 

»Πποά Ῥτὰθ πον!8 8110 ἘΠπονἸἀθατῃ 811, δὲ αὐ άθιη ἃ 
τ Ὀιοηγ 810 [{. ΥἹ, Ρ. 794.1 ἀρὰ ἴρϑυσα ΤΠ πον ἀἸ46πὶ ποίδ- 
οἴατη, 866 1ἴα., υἱ ΠΌΤΑΡΙΣ ουσόσο ρα 1Ππππ (ΠΙομΥ βίτιι 
οἾΠ6 0811) καταβολή ἴῃ εἰπι5. Ἰοοιηὶ ᾿γγθρϑευϊῦ: νοοθ ν 8146 

»οδιίαία δθάθι 4]1ὰ8 οοοσαρϑμίθ (αἰ δαθρὲ ἢ), ατιὰθ ΤΕΡΒ8, 

»οοὐ να]σο ᾿πϑαα!18 δϑὲ, 866 βου] ρίαναθ Δ]1Οα 11 δὲ 8011 Π18-- 

βπδτη δἰ πα μα] 6 π} ̓ ια θεῖ. {Πι{ππ: ἀὐίοπη 110 καταβοή 
»]Ομ 8115 ΠΟῚ ΠΟ 1 ἰοσο: Π8ΠῚ ἰαρῚ π1118 ἰἰνο ὙΠ]. τήν 
τὲ ἀχάριστον τοῦ δήμου καταβοήν. ἴπ Θοάεπι ἰΠῦγο αἰ} 
»οἴοο ΠΟΙ 16 ἴῃ ἄαη61 οαδθ οὐπὰ ψοῦρθὸ χρῆσϑαι!, 58011})6}}8, 

»»αὶ πολλῇ καταβοῇ τῶν βουλευτῶν ἐχρῶντο. ἴϊ ἰαηιδῃ 1η8- 

515 Ρ] δοογϑί κατὰ τῶν βουλευτῶν : οἴ ΟἸλ]5510}18 ΟΟΟΘΒΙΟ126ΠΊ 

»»ἷἃ νον ροΐεϑὲ ἀθε1556,. φαοά δαάδη ῬΓΔΘΡΟΒβι ἰοΠ6 8ἰ8-- 

»οἷϊπι Ῥοβδὲ αἴδίιιν, ἴῃ Π|86, χατὰ τε συστροφὰς καὶ ἑταιρίας. 
οοῖοθϑὲ ἰϑπιθῃ οἱ ἃ06586 118 ρυϑθροϑβϑιίο, δἷ δἰιὰ8 1511] 

601ΟἹ Ῥυδδϑίδνθ θα. ὅπ 1}}} οοπιροϑιίαδθ νοοὶ 1π68ὲ : οὐ 

ΡΟνίπ 6 511 80 8ὶ ἀϊοουθίαν, καὶ πολλῇ βοῇ κατὰ τῶν βου- 

»λευτῶν ἐχρῶντο. Ἰάθια ποπιθ οαμπὶ θοάθμι ψορρο ἴαν6- 
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σὨἶ65. δὲ Πἰἶρχο ΥἹ., καὶ τότε ἀντέπραττον; καὶ πολλῇ καταβοῇ 

»»ἐχρῶντο: αὐ οἰΐατι ΔΙῚ] θη νοοαϊ λα πα. ἘΠῚ. ὁσοανγεί. 
»  εγαμα., 86 4118 τιῦ νδηϊαπι, διαγνώμη 4αϊάδηῃ πη ἡ ά θαι 
οαἸοιῦ, ἐχθρὸ ΠῸοΥ 15, [οἵ δαρνα οἂρ. ΧΙΝ.] 5ε4 
»»διάγνωσις (αποα εἰΐαπι ἀρ πὰποὸ [{4, 90. Θχϑίαι) βαθρα 
ΚΟ ]ΟΘ ἢ ΘΠ}. ΘΕ] 118. Διπαὶ δὲ ποιηθη δικαίωσις )᾽οην -- 

»» 815, δΙοὰϊ οἱ ᾿Γ πιο ν 1468 60 ραπαθὶ, [οἷ, δαργα ο, ΧΧ.1. 

ἢ Π6 0 118... ον γι εἴϑαι 1116... αι ἀπποά αι δἱ πἶο, ἀ6- 

οἰεοίαίαγ, ροποπάαι οἱ ἀλχή, ἰἰοοὺ τπᾶρ]8 ροείϊοαγη 811 

»(πη46 εἱ πρὸς ἀλκὴν τρέπεσϑαν, ἀριιἃ δ π΄] 681}, [πος ἰη- 
οἷα ρανιον ἴῃ Αὐιίαηο ἀδρυθμθπθηγι57: ροπὶ οδἰΐαπι ἀ6- 

θεαὶ καρτερόν [Τ Βιιο. 1, 49. Υ, 7. 8].],. υοα εἰ ἰρϑατῃ ἴπ- 

ἴεν 1184, 486 δαμὶ ποιητικώτερα, 5646 πὶ ΠάΡΘΥΘ. 80  ΓΠ118, 

ἾΜ 816 ς εαἰσηίαν εὸ δἰϊααι Χοποόορῆομ, Ὀιοάογιι8, ἢεξτγο- 

2 ΠἸᾶτπ18. ΠΪο Οδδϑῖ5, δἰαπ6.1 ΜΆ] νενο, δὲ 4]115 πὶ1-- 

οἷν ΠΙοη ϑ᾽ι5 4π86 δαὶ πονητικώτερα, εἰ ἡπϊήει ρ]ν]-- 

9.00.8 Π 8} ΤῊ που αἴ 465: “ΠΟΥ τ ΠΟΉΠ 118 οπ ἤΠθῸ Θ0Π1-- 
»ππμϊα μαθεὶ. Ἐχ 118 δϑὶ ὁμαιχμία [Υ], γά. ὙΠαςσ. 1, 18.7, 
5,606 ποη δ] απαι συμμαχία δομαὶ. [Φάκελλον φρυγά- 

»νὼν Ρ. 155. Ὀ., αἱ ἀρτιὰ ἩΠπυογα, ὕλης φάκελλοι 11, γ7.1."“ 

»Θ66 αὐ δα δἰτπ ἃ νοσαθ]ΟΥ ΠῚ ΘΕ ΠῚ 5 ἰγϑΏϑΕῈ 81. 18 
9) ΘΟΤῚΠ) ΠΠΙΠΊΕΤΟ, 486 ΠΙΟΠΥ58108,) ΧΟΡ]. ΠΟΥ α1618, 

»» ἴδ Πγῖα μαροῖ, ροπεῦα ροβϑαμηι8 ἀβασάνιστος, εἰ δ6- 
τ ΘΡθΙ τη ἀβασανίστως [ἼΠασΟ. 1, 20.7 οἱ ἀγχίστροφος [Τ Πππο.ὕ 
»}Π, δ5.1, πϑὸ ποῦ ἀγχώμαλος (ρτὸ 410 8|1σ.Ὁ] αἰχμόμαλος 

Ὁ ΠῸ 16 ᾿γ 6 ρ51}) εἰ ἀγχωμάλως, Ῥοπεπαάβ ν᾽ ἀθῦ] ροβϑαπί. 

οἰ 14. Κγαβ5. εἰ ῬῈΚ. 4 ΥἹΙ, σι. Αἀα, ᾽ντιπολέμιος. Ὀϊοῃ. 

οὟ], 8. Τππο. ΠΙ, 90.171." 

οἹ ΠαΟΥ 1468 ποιαϊπ6 δυνατός οαπὶ ἀδέϊνο χρήμασι 11-- 
»Ὀδηΐον αἰϊίαν [ν]ὰ. 1, 15,1: ἸΙάοτ εἰ ΠΙοη βϑῖα5 ἔβοιὶ. Νὲες 

»ΏΟΙ, δισαὲ οἱ ορροβιίο ἀδύνατος, ργδεῆχα περϑηΐθ ρᾶῦ- 
οἷοι]... οατῃ πη ἶνο λέγειν {ΠΠππὶ αἰοπίθιῃα,, [ἴα οἱ Βυιπὸ 

οοἰοφασπίθμι δαάίηθ8. Νά Πρτὸ Χ]. βουῖθηι ΠΙΟΠΥ 5118, 

»ἀνὴρ καὶ τὰ πολεμικὰ δεινὸς, καὶ λέγειν οὐκ ἀδύνατος. [ἰἰ- 
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»"θεασας ἰργο Χ, οὐπὶ εἰπεῖν, εὸ αἰϊΐαν', εἰπεῖν τε, ὡς στρα- 
»τιώτης, οὐκ ἀδύνατος [ρ. 2ο46.1. ὕθὶ οἰΐαπι ΟΡ ϑουνδηάιϑ 
»»᾽8118 ραγ οι ]δα ὡς, 4118}15 ἀρὰ ΤἬπογάϊά θη, τ15118, ἡ πιπ Πὶ 

οἴ άδμι ἀϊοξαπι δἰ αὶ ΤΠπου ἀ146 ΠΝ, 84.] ἦν δὲ οὐκ ἀδύνα- 
»τος, ὡς “ακεδαιμόνιος λέγειν. [Ὀϊοη. Ρ. 2072. ὡς “Ρωμαῖος 

»"ἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος.“ 

»»(Οὐοάα 81 πολέμια ΡτῸ πολεμικά (14 ε8[, ἴπ ΒΠ1πΠ5 515 η1- 
»»Ποδίο 6) ἀρὰα αΪΓΏΠΠ] 8. ΠΟ ΠΠ]ΘΠ40586 ΒΟΡΙΡ ΠῚ Ππαθ6-- 

1187) 68 ΠΌΟα6 νΌΟ6 1}11π||8 ΘΧΘΠΊΡΙΟ αἰϊ ἀϊσθυθ Ροθ88- 

“6108. [ΥὙ16. ποῖ. 441, 18.]-“ 

» Παραστήσασϑαι πόλιν, δαὶ εἰὰ5 ἴπ001845, ααστι ΑἸΧΙΕ, 
»»"ἢ 60 4ποαιῖι ἔογία886 ΤῊπου αἱ ἐπὶ [1], 29. 98..8}.} ᾿χη 871 
ΣΠὐΟΪαΙΈ, [Τἰὰ ἐαιπθῃ 4111 ἡχ 111, αἰ ΑΥὐτίδπας εἰ ΑΡρριδπι8.] 

. Φυλάττειν Ρτο οὔϑογναγα, ταΐητιβ αϑἰταῖδ βῖσηϊ Ποδίϊοπθ, αρυὰ 
ΓΕ ΤΊΠΠ16 ΠΟΙ ΠΠ0Ὸ ἴπ ἰοοο ἰθρίιη5, οἱ αυὶάδια δι α Ὠ 

ῬΟΌΤη εοάσδιη δοομδαίνο, ὉὈῚ νἀ ο]οοὶ ἀϊοαπῖ, φυλάξαντες 

»νύχτα ἀσέληνον. [οι 1556 νἱ δίας ϑίθρμδμπα8 ἀπι08 ἰ0005 

»ΤΠΌΟΥ ἀἸ415, ἰΐθγαμῃ 11, 5. φυλάξαντες ἔτι νύκτα, Δ] ἴον παι 
.».1Π|, 22. τηρήσαντες νύκτα ἀσέληνον. Νξο 50] τη ΘΟμ ΡΟ 

»κατορϑοῦν, 864 εἰ 51πΠρ]|1οἱ ὀρϑοῦν 60, 4ὰο ὙΠυοΥ 1468, 
»»ἸΏ0 60 αἰαν. Ἐουνίαβϑϑθ δαΐθπι οἱ ν θυ πη τεκμηριοῦν ὁχ 

οοἱἱθ δδὲ, 408 δαὶ Θχϑηρίο ΤΠ 1415 [ν]4. ποῖ. αὐ 

οἷ, 9.7 πὴὶ ἀΐσευθ ροββιιπημ8. [810 ἐπὶ ῥητοῖς βασιλεῖαι Ἴυο. 

»ἱ» τ5. Πίομ, πίϊχα. Ρ. 1024.“ 

»Αἀ ΠΙᾺ δαίθμι «αοά αἰιποὶ σοοαραϊα, «486 τι δ 15- 

»»΄ταα 4 αἰάεμ δι μΐ, εἰ ΠΙΟΉΥ 810 ποῖ τηϑρῖ8 οατα ΤΠπΟΥ- 

46. ναὶ ρϑο]8. 81115.. 4 δτὰ οαππὶ 4] 5106 ῖ σοχηπηα- 
»Ὠἷα, 866 Δ]α (αἱ ἴἰὰ ἀἴσαπ.) αιϑια νυἷσο τϑοθρία ἔου πιϑ 

ΘΟ ἰοσια Σ, 60 δηΐ 6 ΠΠΊΘΙῸ αδοάδη1, ἉΠΟΡΌΠΙ ΡΙαταῖι 

»οἷοοο βἰπρ.]α}}5. αἰϊιν, Αἰᾳαθβ ἰηΐον 118 ταΐηπ8 ψΏ]ΡΑΓΘ 
»»Εδῖγ. πλωΐμων γενομένων Ῥτο πλωΐμου γενομένου Σ 5ϊοιϊ ἃ 

ἡ ΒΟΥ 146 ἀϊοίαπι [αὶ [πλωΐμων ὄντων 1, γ. δὶ νά, ποῦ. 

5611 πλωϊμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους, ρτῸ πλωϊμώτερον ἐγέ- 

γγνετο. ἤμχιο ροτιπϑὲ 1114 Ἰππογαίῖῖο, πᾶ τὸ δυνάμενον εἴ 



“- 

᾿56ο ΤΗΌΟΥΡΓΙΟΙ5 ἹΜΙΤΑΤΟΒΕΒ. 

»»γὸ βουλόμενον ὑτὸ ἡ δύναμις εἰ τὸ βούλημα ροπιπέαν, 8ς 
»»ἜΏ18} ΠὈΡΟ Χ., οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὅπλοις ἡ λαμπρό- 

»τῆς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις" οὐδὲ κατὰ τῶν ἐχϑρῶν τὸ δυνάμενον, 

»»ἀλλὰ κατὰ τῶν φίλων. Ὁιτυπιααθ ρα εὐ ΒΑΘ μλ8 11-- 

οῦνο ὙΠ... πολέμιον μὲν τὸ βουλόμενον ὑμῶν ἡγούμενος, δει- 

»λὸν δὲ τὸ μὴ δυνάμενον. [Π6 ΤΒυοσγαάϊάα ἴδῃ βρνα 415 
»ἴιπι οαΡ. ὙΠ Δὲ νοτὸ Πἰἶργὸ Χ., ποθὴ τὸ βουλόμενον δὲ 
»͵ὸ δυνόμενον, 564 τὸ βουλευόμενον οἱ τὸ δυνάμενον Πα06- 
»ΠΊΏ8.. μετὰ μεγάλων μισϑῶν ἔμαϑον, ὅτι ἔλαττον ὑμῶν ἐστι 

»τοῦ βουλευομένου τὸ δυνάμενον. δε4 νἱθοπά μη ἰδηδῃ, μδ 

Ὅ810 ἀτιοαιε 118 {πὸ ἃ Πἰοιγβῖο ροβὶϊα Ππθυϊαΐ, 868 Πρτα-- 
»»ΓΠᾺ5 Ἰοςα τη ΘΟΥΓΆΡΘΥΙΪ, νυ δοβουί τη ααμπὶ [ρὶ ἜΘ θα ραν 
910 ἐδϑίδϊαυ : σψυὶϊ δαΐμι 116. πιασπα πιθγοθαίς ἀϊαϊοὶ, 
»» ΠΟΥ... 6586 Ψψοϊιμέαίε νοδέγα ροΐεπέϊατη. Αἃ δϑγη, 
ἃ. 46. δοι!ι}, ΒΘ ΠΊΟΏΪ8. ἰΠΠΟΥ δἰίομθη 86 πον ΠῚ 
Ρογ δὲ οἱ ΠΠ|6 ῬαϊονῚ ἀμπ8. ΤῸ δ] ει Ὸ τιδι8: πὶ ἐλαττώσε- 
οὔϑαι ῬΓῸ ἐλαττωϑήσεσϑαι [ρ. 1147.] εἰ πολιορκησόμενοι Ρ1Ὸ 
υ»"πολιορχηϑησόμενοι. [Τῆς ἀναγκαίου τροφῆς Ὠΐοπ, Ρ. τάοϑ, 
ἼΠας, Τ, 5, δ Γιταγόγαην τη 6611} ΡΓῸ ρδ551γ15 δι, ΘΠ 

οοἰθι σις ΘΙΘΡΗΔΏπ5., δι ΒΌΡΤἃ ΔΟΙΆ ΠΣ Ρ. 192.}" 

»ϑ66 ἴδμπ δα Ἰοηποπαϊ σθηθγα νϑηϊθη αι δδὲ: εἰ ρτὶ- 

ὉΠ ἰδεο πίον πα πρὸς ἀλκὴν τρέπεσϑαν (ουϊι5 ἴδοία 

ἜΡΔΌΪΟ αηΐθ ταθπϊΐο ἔμ) εϑὲ ροποπάμῃ. [Τῆς 1, 8ι. 

» Μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεϑα. Ὠΐοη. μ. 1180. 

» Ιὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσϑε. Νάαο οπἰθπάαπι,. 
»ο»)ἔν παντὶ ἀϑυμίας εἶναι: ῥτὸ 4ὸ πγαἰ6 ἀρπα ΠΙοη βϑπ τι, 

οἵ. 1214.] ἐν παντὶ δι᾿ ἀϑυμίας εἶναι. [Δι᾿ ταπϊαπάπιτα ἴῃ 
δή αὐ ἀραᾷ Το, Ἰοριταν ὙΠ, 551 ΡγδθίθυνἹ πθὸ ΠΠπᾶ 

»ἰεθοῖ, περιέστηκε φερομένη, Ὁ. 276. ῬΑΥΙ5.. αἱ ὅγά. ὕοττη. 

ΨΥ, 45.}.. φαοα 4115 ἀϊοενθὶ περιέστηκεν εἰς τὸ φέρεσθαι, 
»ϑοαῖ ἃ ΤΗποναῖάδ αἰοίίαν [15 52.}ν περιέστηκε φαινομένη, 

4 απτπ αἰσθητὴ δϑϑαῦ (πϑι ἔτη οὐαί! 18 Βα] απο ἔον- 

»]ΏΔ 1) περιέστηκεν εἰς τὸ φαίνεσϑαι. Ἐονίαδθ56. δαΐομι δὲ 

“οϑραα ὈΙομ  ϑἰττη φαινομένη, ΠΟῸῚ φερομένη, 50. 1 ΘΠ 

οὐϑδί. Αἴααδ αὐ ἃ Βοο Ἰοα 6 ΠῚ σαπθγα, ἴῃ 410 ᾿πΠΡΉΔΗΡ. 



" ἙῬΗΠΟΥΙΡΙΘ ἹΜΙΤΑΤΟΠΕΞ. δι 

»Ἐξαλλογήν οταῖϊϊο Παρεὶ, δὰ δ]ῖα νϑηΐδηι., ἴῃ 4ΌΙΡιι5 Π]6 μι 
»,6886 λόγον ἐξηλλαγμένον (ἰἴσεγα, Ῥοβϑαμη8 (ηδπι ἰδ] Πα πὶ 
ΡΥ δαβεῦ τ Θχ θη Ρ 1] δἴϊουτο Ῥγοροβιίαμη ΠΊ1}}1 651), 501611-- 

ΕΠ 6βὲ, {ἰΠὰτὰ Ἰη του τ ν οὺθ4}1 ΠΟΠΙΪ ΠῚ ΤΠ ΡΕΓΘ., ΠΟΥ 

»Τ ΒποΥ 1615 [ν]14. ΘΌΡΓΔ] 1Δ4, ᾳαοὰ νοῦρο, ππᾶθ νϑυρα]6 
ΜΠ ογξαχση δϑὲ, ἸΠηΘῚ δο] εἰ : (ᾳῃ!οα ἰδ πιθη δα βιροἴ ϑ πὶ 

ΟΥ̓ΘΙΙΟΠΪΒ Τη8 516. 6181 8 σοποσὰ ἰοαΘη6 1], ρΡΘΥΠΘΡΘ 

ὉΙΠ οὶ Ροΐθϑὶ,) σθαι! ααὰπι ἀϊοῖξ, Πρτοὸ ὟΠ.., οὐκ ἔχων 

συμβολὴν ὅ τι τὸ δηλούμενον ἦν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ρτο οὐκ ἔχων 

συμβάλλειν. 416 εϑὲ ἰδία Πργὸ [Υ,, οἱ δὲ, κατὰ λογισμὸν 

»»ἱὴ βϑαδίαν εἶναι τὴν καϑαίρεσιν τῆς τυραννίδος, ὄκνον ταῖς 

»»ἐπιβουλαῖς ἐπιφέροντες ῬΥῸ ε0 αποᾶ αἰο6] 8ο]6ῖ, κατὰ τὸ λο- 
»Υίζεσϑαι, νεὶ ρΡοίϊα8 διὰ τὸ λογίζεσθαι, 5ῖνα ἐκ τοῦ λογίζε- 

»ῦϑαι. [6 χαλῶς κεῖσϑαι ο. 5611. νἀ. ὕαβαι. δα Απιϊαα. 

Υ͂Ι, δ. δ περὶ αὑταῖς σφάλλονται τὰ πλεῖστα Ὁ. 1187. νἱά. 
δα νυν. Τῆμπο. περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σᾳαλέντα 1, θ9. Ὀϊοϊξ 

»Εἰίααι ΠΙ Ομ γϑ1ι18 κίνδυνον ἀναῤῥίπτειν τοῦ μή τινα ξητῆσαι 

9}. 1τάι, αἱ τοῦ μή τινα ϑαυμάσαν Το. 1, 25. Φυναίρεσθϑαί 

τινί τινος ΤΠαο. ΤΥ, το. Υ, 28, Ὀίοῃ, Ρ. 1γ39.1] Αο, 40- 
9]. τοῦ ἐξηλλαγμένου λόγου ΘΧΕΙΏΡ]8 ἴδηι ΠΟ Π11}14 αἰζα}}, 

ον το πτι5 ἰαΐοι 116 πΌἢ θυ Πῖο Ἰοοῖ5, μάλιστα δ᾽ ὅτι 

»»γκαῖς αὐθαδείαις οὐ μετριότης γίνεταν πρὸς τὸ ἀντίπαλον ἐπὶ 

»»ϑεραπείας τραπόμενον, ἀλλὰ βαρύτης: Υ65 ΘΏΪΠ ῬΤῸ ΡΘΓΒΟΊἃ 
ΡΟ τα", ταῖς αὐθαδείαις Ῥτο τοῖς αὐϑάδεσι. [ι]ἀειπαμ6 τὸ 

»νἀντίπαλον Ῥτο τοὺς ἀντιπάλους αἰχῖ : 5εἀ δες ἰδηιεη ἐξαλ- 

»λαγή Τα 5 σάτα ἤδη 1118 εδῖ. ἘΠῚ φαούϑπι ἴῃ ἴοθο ΠΟ 

»»τὸ ἀντίπαλον ἰαπΐατη,, 564 εἰ τὸ διάφορον 60 πιοΐέο αἰχιΐ, 

»τοὺς ἀντιπάλους εἰ τοὺς διαφύρους νο΄Θἢ5 5] σῃ! Ποδγα." 

τΪηἴοΡ Ρἤγαβθβ δι 6 Π1, 4πῶ86 8] ΑἸ] καινόν ααΐ 58]-- 

»"ἴεη σπάνιον, εἰ ΠΙοπ 810 [8 Π} 6} ΘΟΠΊΤΉ 1 Π6 οὐαὶ ΤΉ πΟΥ α1- 
(16 μΒαδεπῆ, Ἰοσῦμι 5101 νἱπάϊοατα νἹἀθίαν ἰδία ἀραὰ ΠΠπ|πὰ 

»»ϑουιρίονθπι, τὰ φοβερὰ μέχρι λόγου: ἴϊὰ Θπῖτ οἱ Αἰ οὰ5 

116 Ἰοααϊξατ. Νεο ποη Ποο, μετὰ τοῦ δραστηρίου καὶ συνε- 

»»τός. Νάτη οἱ ἰδία Τππον ἀϊάδυμ δὲ [οἵ, Υ, δι.1. Οαϊα 

»“ποα Π πὶ ἀποσῖθ 0 8}106ῖ ἃ}1ἃ τηᾶρ᾽8. ΤΠ] ΤΠ ΡΠ ΓΆ511, 



562 ΤΗΠΟΥΙΌΙ5. ἹΜΙΤΑΤΟΆΚΕΒ. 

ῆπ8 ΤΒαον 465 δάνευθὶο μᾶλλον ἀπ88 Π8806 ῬΑΥΠουΪΑ 5 

ἢ οὔ δαδιπηρὶι [ποΐ, «α {Π||, 86.1, ποῖ ἀπὸ ἴῃ ἰοὺ δαυαμτι 

.»8 ΒΠΠΘΙῸ, η885 ἱπΠἰααίαγ, 6586 νοι [τὰ δηΐμα εἰ1-- 

ΧΙ  Πρνὸ Ὑ]. [ταρ. 81. μᾶλλον ἢ οὐχὶ τοὺς αἰτίους. ἴϊὰ 

Ὁ ΟἾΧΙ εὐ Πρνὸ ΧΙ., δούλης ἀλλοτρίας ἀνελάμβανε παιδίον μᾶλ- 

λον ἢ οὐ γυναιλὸς ἐλευϑέρας. Οὐδη δαΐθηι τη ε18 ποὺ 10-- 

ΘΟ ΠΟῚ σϑηπ8. ποβοίπιπι Ἔχ θα τις ἀρπ ΤῊἨΠοΟΥν Ια 61,, 

ΈΧ Βαϊ σονίδ δὲ ἀρ ΠΙοηγϑίαμη ΠΟ ΡΒ ΌΟΙ8Β; 41 ἰϑΙΉ 6}, 
51 δούδαι εἰ ΤΠμπογ ἤθη ἸΟαᾺΙ τποο 5οὶν βδοπῖ, Αἰ ὰ 

δ 1110 τι ἀἸοῖθαι. {}155θη}, 1ὴ6 1118 Ῥο δι πιτ πη ἸΟΘΌΟΥ, 

6] ποραπΐθα ραν Ιου ἢ Ἐχραπροπάδπι οοπϑαθραηΐ, 

ἘΔ δαΐοα. 6χ δογὰπι παηθρο ΟΠ] ΕἸπλ5. ΧΥ ΔΠάοΥ, 

ον ΔΠΟαῸΪ πὸ Ρᾶινᾶπι αταδθοαθ ᾿πριδϑθ ΟΡ Ὠ ΟΠ ΘΠ, 

οδαδρίμ8." ' 

ΟΥ̓ ΘΏΪΟ δ6] ροϑβίθγιούθτα ΠΠ|π|πὶ 1πα Πα ΠΟ 15 τη ΟΠ... 60 

» ΟΠ 5661 ρ΄ᾶπε νου ῖβ, 5864 8118 1ἴὰ αἰϊαν, αὐ ὙΠπαοΥ- 

»ἀΙάδατα Ἰο 6 πα} ροπιϊ5 οΠπΠ σαί, Πηϑῖση8 Π 115 ΤῸ ΘΧΘτα-- 

οΡίαμα Παρ Θη 8 ΠἰρΡῸ βαοαπάο,, ΟΡ] αἸοϊξ ἐπὶ τὰ χείρω λαμ- 

οβάνειν τοὺς λόγους : προ ἤοη ΠΡΤῸ ἑδσεῖο, Ὁ] αἴοῖ!, ἐπὶ τὸ 

»»βεβουλευμένον ἐλάμβανε τὰ πρασσόμενα. Νάπι 4πυπε αἰδίαν 

.».ΤΒΘοΥν [465 ἀ]αποῖ ἰοοῖδ νεῦθο λαμβάνειν Εἰ 5 Ρ᾽ ΠΠσΘΠ5 

5 νοσθβ, ἐπὶ τὸ μεῖζον, νΕὶ εἰς τὸ μεῖζον (ατοα σοητι8 10-- 

ΠΠΘΗΑΙ ταν ἰαξ απ 6558 Γ᾿ ν 1.1, ἴῃ ααοαδηι ΠΟΤ ηι 50Π6-- 

»»α Ἰαδηααίαμ ἀοο.1), ΠΙΟΏΥ 5115 ΘΠ 6 ΠῚ 58 1π| ψΈΥΌθῸ λαμ- 

»»βάνειν, 41115 ἰᾶται νοσαθ}15 Βααα θπ .8, τ θα. [Ὁ)|1-- 
»»οἱἱ φυάσθια ΤΉΠΟΥ 41468 ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμῆσαι 1, 10. 21. οἴ 

»ἐπὶ τὸ μεῖζον δεινῶσαι Ὑ1ΠΠ, γ7ά., 564 μειζόνως λαμβάνειν 

ΠΕΡ ἢ 

»»᾽άθπι (πεα 4α] 461 σθηίεης4) δὲ, ἀθ ποὺ ἄϊοογα ΠΡ 11 
οϑθοῦ Πα] 000 ροβϑαπηαβ, καὶ οὐδενὸς τῶν ἀνηκέστων ἀπεχό- 
μενον παρὰ τὸ νικᾷν. Οπὰπ Θηπη αἰχιββαεὶ ἘΠππον 1665, 
»οἰἴῆχο 1. [σἀρ. ἀτ.1 ἀ6 Βυπιαπα 114 επὶ πεΐαγα, 568 (6 Πα-- 

οἴηθηο ἱπρρηΐο, ἰοήμθηδ, τῶν ἁπάντων ἀπερίοπτοέ εἰσι παρὰ 
»τὸ νικᾷν, Ὀϊοηγϑῖα5 1184 νεῦρα παρὰ τὸ νικᾷν 8}118 διιπάεμπι 



ΤΗῦΓΥΘΙΌΙΘ ἹΜΙΤΑΊΤΤΟΒΒΕΒ, ὅ00 

»» 56 Π 5111 ΕἸ οἰ θα δ 5 δοοοπηπιούαν!. Ναπὶ 41] ἰδπίο νἱ-- 
»»Οἴου Δ 6. ἰθϑιἀθυῖο ἐθηδηΐαν, αἱ Ῥγαθ 114 ομηϊα οομίο-- 

»"τιϑιις, ἰάθη οογίε αἴοὶ ροϑϑαμπὶ οὐδενὸς τῶν ἀνηκέστων 
»»ἀπέχεσϑαι : ἴατα ἰαῖδ, Επ]π ραίεοὶ, 116 σοη θη) ρίμ8, αἱ ΠοΟ 

»»Εἰίαμα θομηρεοίαϊαν. 8510 οἱ οο Ὑππονϊἀεδυχμα παρὰ δύ- 
»ογάμὲν {Π|, δ4. 57. 41.] δα 4118 δἰϊδπι αιιδιι Ἵππον 165 
»»ἀσοοΙππιοααι, ῬγαΘρΟϑ ΟΠ 6Πὶ ὑπέρ ἰπ παρά τη ΐδη5.““ 

» Δα Ἰπ ϊα 065. δαΐθηι αποὰ αἰξιπθὶ θογαη, ατιδ6 

»Βιηὶ τῆς διανοίας, “ΠΔΙΉν18 τη] 8 δ᾽π18 Θχθρ]δ βιρμε- 

»ἰαπί, ἀμοθὰ5 ἰδ θη οομ θη 18 Θ᾽ Ὸ, 1 8110 ΡΓΟρΘΡδ- 
» παι 511, οἱ φυδθάδπι πηδι18 ΘΠ α]δϑτηδίμ ΠΡ 61 δ]. βιρ- 

»βϑαἀΠαΐασα8. Οὐ ἸρΊταν αἰ χΊδδθηΐ ἀρὰ ΤΠμογαϊάειπ 

»» ΟΣ ΙΒ ΒΙουατη ἰεσαῖ! ΤιΔορἀβθιμ 118, 66 Αἰ θη δμ5. ἰο-- 

»ασηΐο5, [{4,.70.] οὗ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ 

γνώμην κινδυνευταί, αὐ]άδπι ἀρὰ ὨΙομ ν 5᾽μ μι, Π δου 881 ει- 

»ἴδια ἀπ ἢ), 486 ἢ10 ργοροπ παν, σευ πὶ οἴ δοι ΓΙ σοια 

»8886 ἀοοθηβ, βου]δι1, δι΄ ἣν καὶ παρὰ γνώμην τολμηταὶ γί- 

»Ῥ»ονταί τινες καὶ ὑπὲρ δύναμιν μαχηταί [1|}0. Ὑ1. οαρ. 19.]. 

»ὍΔῚ οὔβοσνα, αποθοάο, ἡμαι ΤΗμπογάϊ465. πη χίδβοὶ 
»», ΟΘΘΙΙ τολμηταί οὐπὶ 1}}18 παρὰ δύναμιν, Πΐο ἀϊσοΓγα τηαϊιιο- 

οὐ παρὰ γνώμην τολμηταί, αὖ οππι Πἰ8 ὑπὲρ δύναμιν, ἴιι- 

»ΒΈγ6 μαχηταί. Οὐ πιαίαίΐοπα σομβι θυ πὶ δϑῖ, Ρ] 85 

»» ὍΠο1 ἃ ΠΙιοηγϑίο, 4αππὶ ἄπο 11||4 Τ᾿ Η πον! 46 τολμηταί εἰ 

»»κινδυνευταί, (1οἱ 46 1]8461π ροβϑιηΐ. (δδίθσαπι εδάθπι {Π|8 

» ΕΥΌ)α ὑπὲρ δύναμιν μαχηταί, 4}1}} Ιοοο φὐαρίανϊ ΒονῚ ΡῈ 18, 

»ἀγαϑοὶ μαχηταὶ καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐφάνησαν. Οὐδ ΡΟΥΤῸ 

»»ἴϊο πϑοδϑϑιία εἰ Ἰαάεια., δαπάθιη 4}115 111 γευθὶ5 ἰχ1- 

»θαϊ!: σψϑ]αιὶ Ὁ] δου! 11, δεινὴ γὰρ ἀνάγκη καὶ ὃ περὶ τῶν 

» ἐσχάτων κίνδυνος ἱκανὸς ϑάρσος ἐνθεῖναί τινι καὶ μὴ προὐπάρ- 
οχον φύσει. Ἐσοάειηᾳαα ρουϊϊημθὶ, αποα ᾿ἰρτο 1Χ. βου, 

»ἵνα τοῖς βλακεύουσι καὶ ἀποδειλιῶσιν ἐκ τοῦ ἀναγκαίου παρα- 

»στῇ τὸ εὔψυχον (11 ΘΠ 5ου] Ραμ τη, ποη ἔμψυχον), νο- 
»»Οδ18 τὸ ἀναγκαῖον, αποά 4110] ἀνάγκην ΔρρΕ]]αἰ.““ 

»ΓΤΠας, 1, τάο. Οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖξον 

εὐθὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φύβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες. Ὀίοη. 



564 ΤΗΠΟΥΡΊΙΘΙΒ. ΤΜΙΤΑΤΟΒΕΒ, 

»Ρ. 1180. “Ωοτ᾽, εἰ τὰ πρῶτα συγχωρήσετε, ἕτερόν τι χεῖρον 

»»εὐϑὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φόβῳ ὑπαπούσαντες καὶ τὰ πρῶτα. 

»»Α΄ααθ 18 οι απ88 δα ατΐαι, αὖ πρὶν βλαβῆναί τι, οἱ 

»»οἷῷ οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτ᾽ ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν. Τιον ον ἱπιπναϊαία 

Ὅν εΥθα ΤΟΥ ΙαΙ85 αἵ περιουσίαν τοὺς πολέμους μᾶλλον ἀνέχου- 
»»σι, ΡΓῸ ΦΌΠ0ὰ5 Πιοηγβι5 ἀἸοἰξ, οὗ πόλεμοι ταῖς περιουσίαις 

τῶν χρημάτων ὡς τὰ πολλὰ ἀντέχουσιν. Τάδπι Ρ. 1210. 11- 
ΤΡΙανα χα ἢη6. ΟΥΒΊΠΟΊ158 Ῥ]αἰϑεοπδία μι, [Π, οἂρ. 57 --59., 

Ὁ Γερδῖ, αἴσαθ δἰΐϑι Ρ. 1558. ΤᾺ πγθπὶ νοοδὲ τὸν κάκιστον 
»τῶν μύρων, υὐ ΤΗΠπογ 465 ΠῚ, 59. τὸν αἴσχιστον ὄλεϑρον.. 

»Υἱά, (δδααθ, δὰ Πίοη. 1. 1. ΑἸΐα βιυρρεοαϊίαὶ ἀθβοσῖρηο 

ὉῬὈΘϑ  ]ΠΘμΠ186 ατιᾶ8 ἤοπιδηι ναϑίαν ΓΧ, ά5, Χ, δ5. ὙἱΑάΑ. 

»ΒΟοΐ. κα Το. 11, 47, δ1. 8].]"“ 

Τογιο Ἰοοο ΘΟ Π]ΘΊ ΠΟ 8115 Ὁ (αββῖαθ, 641| ρ811- 
ἴεν δ ΠΙοηυϑὶ5 βαχοθηί5 1ἢ 10015 ΤῊ πον ἀἸ ἀαππὶ τ: 8 5 

ἐδ. Νοὴ 40] 66. 1 σι θη ἰγδοίατίομθ --- [ἢ δα ΘΏΪΠ 

αααπίμηι ἰδίαι 80 110: -το πΘ416 ἴῃ πηΐνΟΥ50 ΒΘΥΤΠΟΏΪ5 

οοἴογθ, 866 βηρ0]}15 ἴῃ νου ]8, αἰ οπ θ5, οομϑέγαοἴο-- 

ἈΪΡ5, δεηίθη 118, Θθβου ρου α5. ἄο νϑῦρὰ αυϊάθπη 

4αδηὶ πημ] 18 πϑυγρανθειί, αα8ὲ ΤἩΠΟΥ ΙΑ απ] 61 ρΡΓῸ-- 
Ῥαία, 5664 αὖὉ 4115 δουιρίουι θιμ5 ουϊδία δαηΐ, δχ 115, 488 

οἂρ. ΧΙΧ, εἰ ΧΧ, αἰδραϊανιμη5, 88.158. ΒΈρθγαπα ραίαϊῇ, 
ἩΙοι οι 65. δαΐθηι αἰαιθ νοΟοΘ θ]ΟΓ ΕΠ Φαον Δ ΠῚ ΘΟΏ50-- 

οἰαἰίοιθ8. ῃ]ο δἰαποῖ 6 μ2}}118 ὁποΐθηιι58. Εδ ρα παατα 411-- 

ἄοπὶ ρ᾽αηθ δαβάθιῃ. ἽὍπῃ παρείκοι Τμὰο. ΠῚ, ᾿. Πῖο ΧΗΥ͂Ι, 
56. ΟἿ, βαρτα οϑρ. ΧΙΧ. Κολυμβηταὶ ὕφυδρον ΤΠπαο. ΤΥ, 
26. εἰ Πῖο 8]Π14ποῖ168. (ΤΠ ταπιαιθ οἰΐδτα Αὐγαπ5 Παθοῖ, 
Ὑι4. 1π8.)ὺ ὙΙα. [π4. οι. Κατὰ πύστιν ὙΠαο. 1, 156. 
Ὅϊο ΧΙ, 6, (Ἰάθπι αραὰ Αρρίαπονῃ υϑρευ αν.) “Ζόγῳ 

παρόγεσϑαν ΤΠπο. 1, ο1. θ1ο ΧΧΧΥΠΙ, 58. 46, “Ὅσον ἀπο- 
ξῇν Ὑπαο. 1, 2. ῖο ΤΧΧΙΠ, 5. Νεύματι ἀφανεῖ ὙΠαο. 1, 

τά. Ὅῖο ΤΧΧΎῚΪ, 9. Τὸ λῃστρικὸν καϑαιρεῖν ΤΉΠπο. 1, 4. 
Ὦϊο ΧΧΨῚ, το. (Α44, Τιοθθοκ. δὰ ῬΕνυ πο. Ρ. 243.) 
ΤΙρίν τι βλαβῆναι ΤΠασο. 1, τάι. ΠΟ ΧΧΧΥΗ͵Ι, ά". ᾿Ζπροφα- 

σίστως ἐπικουρεῖν ἽΠππο. 1, 49. Πῖο ΧΧΧΥΠΙ, 39. ἴάρχειν 
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ἐγκρατῶς ΤΉσο. 1, γη6. Ὠΐο ΧΧΧΥΠΙΙ, 89. Σύστασις τῆς γνώ- 

μης Τῆας. ὙΠ. σι. Ὦϊο ΧΙΙΧ, 9. ᾿4πὸ μιᾶς ὁρμῆς ἽΠυο. 

ὙΠ, σι. ῖο ΧΙ ΙΧ, 10. ᾿Εκ πολλοῦ (επείχι.8) ἔχοντες ἀλκήν 

Τμυο, [Υ, 52. ἡ ἐκ πολλοῦ ἀλκή Πῖο 1, 52. Τῷ πλήϑει πιϑα- 

ώτατος Τ δυο, ΤΥ,.21. Πίο ΧΙ, 6ο. Δείξας τι χωρίον εἰ ἐπὶ 
ϑάτερα Το, 1, ὃ. Ὁϊο ΧΊΥΙ, 56. Εν οὐδέν ΤΏπο. Π, δ1. 
θίο ΠΤΧΥ, 16. “Ὑφεῖλκον τὸν χοῦν Τπυο. Π, σα. ὨΙΟ ΕΟΕΧΥῚ, 

᾿ἅ, (αὶ εἰϊαμι 4]1α βἰ πη !α βαπὲ). --- Χρημάτων διαφανῶς 

ἀδωρότατος Ἴππος. ΕΠ, 65. Ὀῖο ΕΟΧΧΠΙΙ, ὃ. Τὴν ἱκετείαν οὐκ 

ἐδέξαντο (ἐδέξατο) Τὰς. 1, “4. Ὁῖο ΧΙ, 45. Οὐκέτι (οὐκ) 

ἐν καταλήψει ἐφαίνετο (ἐφαίνοντο) ἹΠας, ΠΙ, 55. Ἀο 1, .. 

Γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἂν- 

ϑρώπων ἰ Τπυο, ΠΙ, 5. Οὐ γὲρ ἔστιν ὅτε ταῦτ᾽ οὐκ ἐγένετο͵ 
οὐδ᾽. ἂν παύσαιτό ποτε, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθοώ- 

πων ἢ Ὀῖο ΧΧΧΥΙ, 5. 1ἰὰ ᾿ρὶτὰν ρᾷθηθ ἰπίθρυοβ γ Υ8ι18 
ξαγαίτι8 δϑὶ! 

ΑἸΤΌΙ παντὶ αυΣάθπι Ρ]115 πλπαϑγα ἀϊοί Ομ 65, 4085 

ε ΤΗπογαϊάθ γορεὶϊ, 86 1.8 ἰδηιθη αὐ ἔο8 δαυατι [40116 
ἀρδποβοαίων. Ὀϊο ΠΧΧΙ͂Ν, 9. Ἧς ἐς ἀΐδιον μνήμη καταλεί. 

ψεται. ΓΒ υο. Π, 64. γεϊίαθα ρευῖπάθ, 8684 καταλελείψεται 
(ᾳυοα ἔονία585818 εἰΐδιη Ὠίομὶ γϑϑι θά απ). Πῖο ΧΧΧΙΧ, 
48. Τὰ σκάφη ---- ἀναδυόμενα ([εἐρὲ ἀναδούμενα)) ---- εἴλκοντο. 

Το" 1, δο. Τὰ σκάφη οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι. --- Ἀΐο 

ΧΧΧΙΣ, 45, ᾿Εν ταῖς ἀπειλαῖς πᾶν τὸ φοβερὸν διακενῆς ἐπικομ- 

ποῦσιν. ἼΠυο. ΤΥ, 126. ᾿Απειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον μελλήσει ἐπικομ- 

ποῦσιν (Ὀ] εἰΐατη διακενῆς ράα]0 δηὶθ Δα 1). --ο ὉΪο ΧΙ;,, 
ι. Πλώϊμα ἐγένετο (πανί σαΐίο εχογοεγὶ οοερέα 68). ΤΉσο. 

Ι, ὃ. Πλωϊμώτερα ἐγένετο. --- Ὠῖο ΧΙ,, “5, Ταῖς τῶν παρα- 

στατῶν ἀσπίσι τὰς γυμνώσεις σφῶν προστέλλειν. Το, Υ,, γι. 

ἹΠροστέλλειν τὰ γυμνὰ τῇ τοῦ παρατεταγμένου ἀσπίδι. ---- Ὦϊο 

ΧΙΙΥ, 58. Γνῶναι πᾶν τὸ δέον ὀξύτατα καὶ ἑρμηνεῦσαι πιϑα- 

νώτατα. (ΟἿ, οἰΐαπ 1,1, 15.) Τμπο. Π, 60. γνῶναί τε τὰ δέον- 

τὰ καὶ ἑρμηνεῦσαι. --- Ὅϊο ΧΧΧΥῚ, 56, ᾿Εκεῖνον ἐν φυλακῇ 

. ἀδέσμῳ ἐπονήσατο. Ἴππο. ΠΙ, 54, ᾿Εκεῖνον ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ 
εἶχεν. (Ἰηνϊταια 9 οἰΐαιη ἀσουχ δι 18 ΑὙ ΥἸΔη118.) -- Ὁ 1ο ΧΙ Υ͂Ι, 
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1. Διαβόλως μνημονεύειν τινός. ΤΊπο, ΥἹ, 15. Διαβόλως μνη- 

σϑῆναί τινος. --- Ὁῖο ΟΥ̓Τ, 9. Πάντα ἔκ τοῦ ἴσου παραβαλλό- 

ἕενοι. Τ πιο, 1, 4ά, Παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλόμενοι. 

Αἴφαο τα 4" ἴῃ σοῦθο παραβάλλεσϑαι. ΟΥ̓. Πίοη. ΧΧΧΥΠΙ, 
57. Τπυο. ΠῚ, 65. -α Ὁῖοὸ ΕΥὦἢἣΙ!, 55. Μὴ τῷ ὑπερβάλλοντι 
ὑμεῖς τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ φϑονήσητε. ὙΠΌο. 1, 556. Τῷ δ᾽ ὕπερ. 

βάλλοντι αὐτῶν φϑονοῦντες. --- Ὠῖο ΤΧΥ͂Τ, τιν. ᾽Εν ἀκμῇ. τῆς 

δόξης ἀπέϑανεν. ὙΠασ. Π|, 40. “ἅμα ἀκμῇ τῆς δόξης ἀπηλλάγη- 

ὅαν. ---- ὍϊΙΟ ΠΧΧΙ, 24. ᾿Απόστασις, μᾶλλον δὲ ἐπανάστασις 

γέγονε. ΤΠπας, ΠΠ, 39. ᾿ΕΒπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν. --- 

Ὀϊο ΧΧΧΥ͂Ι, το. “ἅπερ που σπανιώτατα ἂν τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ 
ξυμβαίη. ΤΉπο. 1, 53. “4: ἐν τῷ παντὲ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ὅμα 

ξυνέβη, (1 8 Δ ρΓΆΘΟα881} τίς εὐπραξία σπανιωτέρα). --- ΠΙῸ 

ΧΧΧΥΠΙ,, 55. Τῷ δοϑίῳ σφᾶς τοῦ πρόςπλου ἐξερόβησε. ΤΠμο. 

ΙΝ, το. Φόβῳ δοϑίου καὶ νεῶν δεινότητος κατάπλου. --- ὨΪο 

ΧΧΧΎΠΙ, 441. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν τὴν αὐτὴν γνώ- 

μην ἔχω καὶ οὐ μεταβάλλομαι. Βιιο. Π|, 61. ᾿Εγὼ μὲν δ' αὐτός 

εἶμι, καὶ οὐκ ἐξίσταμαι" ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε (μεταβάλλεσϑε Ὁ). 
Ααά. «41, τάο. ---  ΑἸἸὰ ἴην Θη 168 ἴῃ ποῖ. 86 {Π, ὃ. 

ϑρααδηΐαν ἰθρίῖο ’Ιθ 60 1Π50] ΘΠ} 1068 δἰ γα οἔ 86 86 ΟΠ - 

δ᾽ ΓΟ 0 68 σου θΟΡα ΠῚ τ] 16 δου ΡΟΣ οι 68. ΤΠπο. 

1, “5. Τὰς αἰτίας προέγραψα τοῦ μή τινα (τινας) ζητῆσαι. Ῥῖο 

ΤΧΥῚ, 17. ἔγραψα τοῦτο τοῦ μή τινας ἀπατηϑῆναι. -- ὙΠΟ. 

Ὑ, γι: [Ετρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας τοὺς πολλοὺς ὑπομείναντας 

(ντ 4. δαρτα οαρ. ΧΧΙ.). Πῖο ΧΉΨΙΗ, 859. Μηδὲ ἐς χεῖράς οἵ 
ὑπομείναντα εὐθὺς ἐξέωσε. --- Τούτου ἐπέσχον ( [10] ΘΕ 
τοῦτο ἐπέσχον, νὶ(. θαΚ, δα ὙΠ, 55.) Τππο. ΨΠΠ1, 51. Ὁῖο 
ΧΕΙΧ, 9. --- Μεγίστη τῶν πρὸ αὐτῆς ΤἨπο. 1, 10. 6 886- 

Ῥ᾽ὰ5 (οἵ, βαργα Ρ. 1..2.), Θῖο 1,, 6, --α Ζιασκοπεῖν στη 56- 

Ἡἰἶνο, (6 αἴΐχιία τὰ εορτέαα, δα εἰνγαβ Ὀεάδομ! 8 Π, 

ἀρια αἰστιη4ι8 βου ρίογθαι ΘΠ 4 οὐϊθ5. 14. ποῖ, 84 ἼΗπο. 

Ι, 82. --- Το. ΠΠ, 59. Χρῆν Μυτιληναίους καὶ πάλαι μηδὲν 

διαφέροντας (οὐ. ποπμι}} διαφερόντως) τῶν ἄλλων ὑφ᾽ 

ἡμῶν τετιμῆσϑαι. θῖο ΧΧΧΎΠΙ;, 89. ᾿“πὸ πρώτης ἐχρῆν μη- 

δὲν διαφερύντως ἡμᾶς τῶν ἄλλων ηὐξῆσϑαι. --ο Πολὺς (ἀφο ΓΙ 6} 
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ἐνέκειτο ΤΠυο. ΙΥ͂, 22. θῖο ΧΧΧΥΤΙΙ, δοθ. ΧΧΧΥΤΙ, τ6. 
((Ε ρᾶρ. 168, ᾿πιϊξαΐαν δἰΐδιτι ϑδ]βίϊαϑ, Ὑ14, οαρΡ. 866.) 
-- Τῆς. ΓΥ͂, γ7. “Ητοιμάξετο ὡς ἐπὶ τὰς Σίφας ἀπαντησόμε- 
νος. ὨῖΟ ΧΧΧΥΙΙ, “8. Ως ἐπὶ τὴν Κρήτην πλευσόμενος ἡτοι- 

μάζετο. 
ϑϑηΐθηϊα8 ἀ6απ6 Ὁ] αγἱπιὰ8 6 ἘΠαογαϊάθ Πΐο ἀ 65 8η1-- 

Ῥ51δ, ἴῃ φαῖρι5 βᾶθρα εἰϊαιι σϑυθα 51 121ΠΠΠπη8 τοιηθι. ὈΪὸ 

ΧΧΧΎΤΗ; 11. Τοῦ μή τινα προαισϑανόμενον προφυλάξασϑαι, 
ἢ καὶ προποιῆσαί τι δεινὸν αὐτὸν, πρὶν παϑεῖν, ἐπιχειρῆσαι. 
(οιηροβίίαμη 6 Τπαο. ΠΙ, 12. 15. ΥἹΙ, ὅδ, --- ΧΧΧΥΤΙΙ, 
16. Ζεῖ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἰδίοις δραστηρίους εἶναι" τὸ γὰρ 

ἐπιεικὲς οὐκ ἐϑέλει μὴ καὶ ἐκ τούτου σ ὦ ἕεσϑαι. οὐ μὴν ἀλλὰ 

ἀνὴρ μὲν, ὅοτις ἀπραγμονέστατός ἔστι, καὶ ἀσφαλέ- 
ὅτατος εἶναι δοκεῖ" πόλις δὲ, ἄλλως τε καὶ ἀρχὴν ἔχουσα, 

τάχιστα ἂν ὑπὸ τοῦ τοιούτου κατἀλυϑείη. ἼΠας, ΠῚ, 65. 
Τάχιστ᾽ ἂν πόλιν οἵ τοιοῦτοι ἀπολέσειαν. τὸ γὰρ ἄπραγμον 

οὐ σώζεται, μὴ μετὰ τοῦ δρα στη φίου τεταγμένον. οὐδὲ ἐν 
ἀρχούσῃ πόλει (ργο ητὰ ἀρχὴν ἐχούσῃ οδρ. 65.) ξυμφέρει 
- ἀσφαλῶς δουλεύειν. --- ΧΧΧΥΤΙ, 56. ᾿Ιδία μὲν γὰρ οὐδ᾽ 

ἂν εἷς οὕτως εὖ πράξειεν, ὥςτε μὴ οὐ τῷ κοινῷ τυταίσαντι 

συναπολέσϑαι᾽" τὸ δὲ δημύσιον εὐτυχοῦν πάσας καὶ τὰς 

ἑκάστου συμ φορὰς ἀναφέρει. Ἴδας. ΠΠ, 60. Καλῶς μὲν 

γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν, διαφϑειρομένης τῆς πατοί- 

δος, οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται" κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυ.- 

χούσῃ, πολλῷ μᾶλλον διασώζεται. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὸς 

ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς ἐκείνης 

ἀδύνατος εἰο. -- ΧΧΧΥΠΙ, 37). Μήτε εὐδαιμονίαν ἄλλο τι 

ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν νομίξοντες, μήτε δυοτυχίον 

ἄλλο τι ἢ τὸ μετὰ εὐπραξίας (Οὐἀάεγῃ5 θδη6 ἀπραξίας) ἡσυχά- 

ξειν. Τῆυο, 1, γο, Μήτε ξορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖδϑαι ἢ τὸ τὰ 
δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα. 

Ετ ρίαγα ἰδίἀεια, αἱ Πῖο οἂρ. 38., τι] οἰΐαυῃ Τμαο, ἢ, 56. 
εἰ ορυθγϑαίῃγ. --- Π1ὸ ΧΙ, 1. “Ὅταν τε ἀπροςδοκήτως 

καὶ μετὰ πλείστου παραλύγου προῤπέσῃ, τὸ φρόνημα αὖ- 
τοῦ ταπεινοῖ. ἼΒαο. 11, Θ᾽. 4Δουλοῖ τὸ φρόνημα τὸ ἀπρος- 

΄ 
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δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον. --- Ὠϊο 

ΧΙ, 27. Οὔτε τὸ πλεονεκτούμενον ἔν τινι πάντως εὐτυχεῖ 
({18 101, γμα]8 δάϊίαια ἀτυχεῖ), δεότε καὶ ἀδικεῖται" 
οὔτε τὸ δυνάμει προὖχον πάντως κπατορϑοῖ, διότι καὶ πρόη- 

κες (ἰὰ {0νῚ, αἀποα πιαΐαγα τὶ ἴῃ προήκει, τηα]6, αἱ 4ο- ᾿ 

οοηὶ ΤΕυογα 8. νευρὰ: ἔβοθ. βου ρ86 8 προπετές ). 

Τίμιο. ΓΝ, 62. Τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ 

ἀδικεῖται, οὐδὲ ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπιι Αἀάδ 

Ῥίαγα 1Π10 ᾿ὰ ΑπέοοΙ οναίίοπϑ ἴῃ [Ὡπενθ (βεβασίβ, -το Ὁ ΪῸ 

ΧΙΗΥΙΠΙ, 44. Οὐδ᾽ ἀποϑανεῖσϑαί ποτε ὑπὸ τῆς αὐτίκα περιχα- 

φίας ἤλπιζε. ὙΠΟ, 11, δι. Τῷ παραχρῆμα περ ἐχαρεῖ καὶὲ 

ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου 
γοσήματός ποτε ἔτι διαφϑαρῆναι. - Ὠϊο [,, 18. Τὰ δὲ δὴ 
πολλὰ τῶν ἄμεινον παρεσκευασμένων καὶ αἱ νῖκαι 

γίγνονται. Τπυς, Π, ὅὃ7γ. Τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλειόνων καὶ 

ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ κράτος ἐστί. --- Ὠϊο Τ,, 

29. Μήτε διεκπλεῖν μήτε περιπλεῖν, ἅπερ ναυμαχίας ἔργα 

ἐστί. ὙΠπαο. 1], 89. Ζέεκπλοί τὸ οὐκ εἰσὶν οὐδὲ ἀναστροφαὶ, 

ἅπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστί. --- Ὁϊο ΠΧΎΙ, τιν. 
Τὴν ἐξαρίϑμησιν (Ἰ πιο. ἀπαρίϑμησιν) τοῦ χρόνου πρὸς τοὺς 

τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντας ποιουμένους --- πρὸς τὴν ἀκρίβειαν τοῦ 

χρόνου λογίξεσϑαι. 14. Παο. Ν, 40. Αα4, «πᾶς εἐἰ6. ἰδι- 
Ῥογθ ἰὰμδ8 ἀδἴθοίαβ δηποίανι: ὙΠππουά, ΠῚ, 29. οἱ Ὦϊο 

ΙΧ, 26. : 

Δα ἀδβουρίιοιμθ8 ἰοῃρΊουε8, ἴῃ 4108 ) 10 Ὑ ΠΟΥ αΪ-- 
ἀδπι ᾿πηϊἰαΐαν, ὈΓΘΘίΘ 608 ΙΟοΟ8 4111 ἴδῃ ᾿πἸσαιῖ δα ηΐ, 
Ρογίπμϑὶ ΘΧρ] οϑῖ10 δἰ [8 ΑΘ [ν, 12., 4086 Γπϑ᾽5 Θχροῃὶὰ 

Ῥγονίογθα ΤΠποΥ 1618 ΒΕΓ ΠΟ Π 61 ἴ, 9.3 ἰοοα8, ἴῃ 4πὸ 46 
ῬΘ5 ΕΠ ἜδτῸ τπουῦο ἴῃ Θχθυοῖία (Δ 8}}1 αριλαν }1Π|,.29. ΠΟ δ'π6 

γεβρθοία δ ρεϑβίθηιν Αἰισαπὶ: τϑοθρίμ8 (ον ΠΙΠΟΙ εἰ αἰ] πιὰ 

ΘΟΧΕ ραρπᾶ ἴῃ 5101} Π1ο ΧΩΙΧ, 7. 864., 10] ππϑιποῦ {αὶς 
ΑἸΠΘΠΙ θη δι απ. ἈΪ1 ΟΟΡ 8115 οἱ ΝΙοῖαΘ δἰᾳπθ Πθμηο- 
δ᾽ ῃΠβη18 γβοθρίιϑ ἴῃ δδάθημἑ ᾿η5]α 1. ὙΠ: 5015 ἀεἴδοία5 
1 Χ. 26. εἰ Το, 11, 28.: ογαῖῖο Βαπαάμϊοαα ΕΧῚ1, 4. οἱ 
γα θα ἴῃ ουϑι]οηθ Πθυηηοογαῖ8 ΕΥ̓͂, 64. 

Οὐυᾶτγ- 
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Ουδγίιι5 Οτδθοοχῖπι ἰδίου οὰ8. ῬΠΘΡ ον ΤῊσθοναΪ- 

ἄστα ᾿ἰγηϊἐαῖιι8 6586 σἱἀθίαγ, Ἐϊδὺ 185 ΟΡορου5 (ΔΙΡῸ ΓΗΔ Πιι5, 

46. το νἱά. Τμποῖαπ. 46. Θοπϑου. ἰδίου, ὅ. 19., δηλ 
πε 6 δοίη 46 πᾶὸ εἰ ἰηῃἰδἰϊοπα ἱπαϊοίαμα. ἔδοογθ μο-- 
ἀ16 ]οεΐ, 

ΒΘ Ια: απῖθπὶ ΤΟΡΌΙΩΙ βου] ρίουοβ ἰηΐου αγδθοοϑθ, 46 
4 α1}0115 ΔΙ] 1 ΠΟ 18 ποία, αὐτὸ 181] διὰ σου θ ρδυιιῖι 
ΤΠυον 1415. χορ] δαπΐ βεουϊ. Ἐϊεηΐπι ΡοΟΙΎΡ 5, 

4αδη]Π8Πὶ 1π ΟῚ ὩΠΊΟΡΕ εἰ ἴῃ βἰαάϊο ὑΘΡαπ οὔμιδα8 ἘΧ- 
ῬΙοδη ΩΣ εἰ ποτα ἢ ΠΙΟΓῈ8 ἀἐρΙη ΘΠ ποβίνο ΡᾶΡ, ἰ8-- 
τθη δὲ ἴπ τε! ὶααα ΘΧΡΟϑ ΠΟ 5. ΘΟΠ ΟΓ πιϑίϊο 6. οἷ 1 8675 

τη η6 ἃ [6}}} Ῥεϊοροιπ βὲδο} 80} ]ρίογο. ΡυΌΣϑιι8. τϑοϑαιῖ, 

Π]οάοτιιβ δέΐαιαι 101 βοϊασα, αὶ 46 δοάο 6110 8οῖϊ, Πῖο 
1Π|Ὸ ἰπ νευθ 18 οαπὶ Αἰέϊοο 110 Πδίονιοο σοηβριταῖ, ααοὰ 
τη] 15 161 ποΐδϑ ἀθοϊαραθπὶ, [1(ἰ6πὶ εἰς ΡΒ αἴατοιθ αἰ σδη- 
ἄπ. Μαρὶβ δαΐθαι Αὐνγίδπιιβ 58ὲ ΤἬΘου 5. ΠΠνῸ8. 1θοι1-- 

ἰδ588588 ργοραί. Οὐυοα «αίάειη ἐδιηηοηϑίναηΐ ἰδ πὶ πο ηημ}}ἃ 
6Χ 11118. ἀἸοθηἹ σοπενῖθυ5, α86 Ὠιοη ναι εἰ ΠΓ Ομ 6 πὶ Ὁ 

ὙΠπον 146. ἢ διι81586. τηϑο Ἰπ 6] εχ] γτ8, δἰ 4186 ΡΔυ 6 
ἴῃ Αὐγίαηο τϑρϑυϊαπΐαγ, τὖ ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν ΑΔ}. 

ΑἸεχ. ΠῚ, 1δ., ἐς ἀλκὴν τρέπεσϑαι ΠΙ, 21., ὅπη παρείκοι ΥἹ, 
4. (ρτο 4υο [Π, “5. 5ογιἱτν ἡ παρείκοι εἰ ὅποι παρείκοι, 868 
Ῥοβίθυ 8 οοῦΐθ σου ρθη). 866 Αἰ18 φαοααθ, οχ ραγίθ.: 

860 τηδρὶ8 ρευϑρίοιμα, ἔα! !]θ ροβϑιχηὲ τπομπϑίγασι. ἴ1 δια- 

μώμενοι τὸν κάχληκα Ατνίαῃ. ὙΙ, 25. Τππογά. ΙΥ̓́. 26. ἐν 

χαλύβαις πνιγηραῖς Αὐτίδη. ὙΙ], 23. Τῆυο. ΠῚ, 5.2. ἱκανὸς 

τεχμηριῶσαν “Ὅμηρος Αττ. Υ,6. “Ὅμηρος --- εἴ τῷ ἱκανὸς τεκμη- 

, ριῶσαι πο. 1,9, δίψει ἀπαύστῳ συνεχόμενον (ᾳυοα ρενρε- 

ται 6 Θοά]06, (τιθπὶ ορίϊπιασα νοοαπὶ, 8686. 4πὶ ποῸ π0- 

τηΐθθ ποαιδημδηι αἰσηϊ8 δ68ὲ,. ἴῃ ἐχόμενον πγαϊατιιπΐ ὙΙῚ 
ἀοοι1) Αὐινν ΥἹ, 54. τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι ἼΠυς, 11, 

49. (Ό6 δίψα εἰ δίψος οἵ, ποῖ. δα ὙΠ, 857.) κατὰ ἔχϑος τὸ 

-- Αὖ7ν, Π, 15. οἱ βαθρβϑίτηθ ἴθ Τπποναϊάθ. Ὑ]ά. μα. 

γεΡΡ. [πρυϊπ8 δαίθαι Ρ] αν αδ εχ Ρ]αἰαθαυατα ΟὈ5᾽ Ἰο ἢ 

1ῃ. 81105 Π᾿γῸ5 ἐγαηϑέμ!ξ Αὐγίαπιθ, Προκαλύμματα δὲ δέῤῥως 

1 λπογά, 2, ΠῚ 
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καὶ διφϑέραν αὐτοῖς ἦσαν --- μήτε πυρφύροις βέλεσι βάλλεσθαι 
Ατν. ΠΠ, τ8, Καὶ προκαλύμματα εἶχε δέῤῥεις καὶ διφϑέραξ --- 

μήτε πυρφόροις ὀϊστοῖς (μου φιοαιια Αὐν. οαρ. 21.) βάλλεσϑαι 
Τηαο, ἢ], γϑ. --- Κατέσεισε τοῦ τείχους ἐπὶ μέγα Αντ. ΠΙ,. 25, 

τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος ἐπὶ μέγα κατέσεισε ἽΠηςρ. 1], γὄ. 
-- ὑφιζάνον κατὰ τὸ κενούμενον Αττ΄. ΠΠ, 27. ἱζάνοντος ἐπὶ τὸ 

- φενούμενον Ἴππο, ΠΠ, σα. Αἀά, ποῖ. δὐ Τπαο. ΠΙ,. “2. --- 

ΑἸ Ιϑντῖον ᾿ππτηἰδία δι ηΐ, πὐ φαυτα ὙΠ υογ αἸ15 πολυμ- 

βηταῖς ὑφύδροις 5. 051{{ππ|1 Θαη ὕφαλοι κολυμβηταί. Αατ. Π, 
21. Δαἀ. ποῖ, δά Τ πὰς. ΠΠ, 8. ΤΥ, 8. εἰ 32. --- Ηἴπο νοῖ1- 

5: 1116 δα, δἰϊα γι 1Π΄ 4115 ΠΟΙ βάδην ΟΠ] ΟΠ ΘΘΠΟΙΪ.5, 
11 4010 118. Ώ181 Δ}101 τηδηϑίίονα ΤΠ ον ἀϊαἴ5 1] 8 ΠΟ Ὁ 5 

ναβι σία δχβίαυθ, ΠΘΠ10 46 εἃ οοριίαταῖ, ψοῦθα΄ Θτἰ5 

88 16 πὶ ΟὔϑΟΌΓ 6 ΔΗ 0 ΑΥὙΡΙΔΠΙ ΟΡνογϑαία 6586, Οὐ 5 σ6-- 

ΠΟ. 8 ϑιαηΐ νεῦρα: Τὰ δὲ πραχϑέντα ἐπ᾿ αὐτῷ ἄλλοι ἄλλα 

(ἀνέγραψαν), ὡς ἕκαστος ἢ εὐνοίας πρὸς Ηφαιστίωνα ἢ φϑύ- 

νου εἶχε Αττ. ὙΠ], τά, σοιηρανδηάδ ουτη Τπο. 1, 22. --- 
564. οὐΐδηι ΑΡρίδιυβ ΠΟΠ 50] ατα᾿ ΟΡ Πλι185 αὐ 856411, 

εἰ κατὰ πύστιν Οἷν. 1, 62. Τῇας.1, 1586., τοῦ πολέμου ὁ πα- 
ράλογος τοὶ, 46 ΤΠπο. 1, “8.. ἀμφίβολον γίγνεσϑαι μέγίπιφιεο 
ἐοίϊ5 ρεέϊ ποῖ. δὰ ΤΠυο, ΙΥ̓, 5ὅ2., 5664 οἰζαπι αἰ πη! 108 νεν- 

5.85 6 ΤΠαουἴ46 ἀπχῆ, Οὐἷπ8 σεηετ 8 δαπὶ ἐς τὸν μέλλοντα 

καὶ ὅσον οὔπω παρόντα πόλεμον (ἰν. Π], 52. ΤΠυς. 1, 56., εἰ 
ἸΠΠΡΥ 158 τη] 8 6 Ῥ]αἰδθθηϑίατη Ββίονία γαρϑΐα, 88 ἴῃ 

50Π0118 τηείοταπι Ἰδοπίαϊα 6556 νἀοίασ, πο τεΐου ἵνα 

ἀντὶ τείχους ἡ ἼΠ, 25. Το. ΠΠ| 5., ὁ ποταμὸς ἐῤῥύη μέγας 

ὙΠ, γ. Το. 11, 5., δὲ, 001] 46 ἀπρίοα τπαγο οοπίτα οὈ-- 

56 8888 ὌΓΠ65 δχϑίσιιοίο ἀριΐαν, εἶ τις ἔξωϑεν ἐπίοι (ἰν. Ὗ, 

55. Τῇπο. Π]Π,21. Ὅδ 41115 δὰ ποῖδϑ ατπδηθδηιαβ Ἰδαίου Θῖ, 

4868 οοηβϑαϊοπάδς 1, 45. ΠῚ, ὃ. γ6. ὙΠ1, γγ. εἰ ράβϑϑιπι 8110], 
αἰ ἀοοσοῦιὲ ΠΧ ΒΟΓΙρΡο 5. ν. Αρρίδι. [ἀδ Πιύεχ 

ΒΆΡΕΙ ΑΡΙΣ Ἰοσοθ, ἴῃ 4πθὰ8 Ηδιοάϊδη5 εἰ Ῥδῦβδι185 

δύ ἐχ Του 146 Π8151556 ν᾿ ΘΓ] Ῥοββαμῦ5 ΠΟΡΏΏΣ ἰδπη 6 ἢ 
ὨΠΙΠΘΡτι5 ΠΟῊ ἴα πα σητ9 εϑὲ,. πὖ πῖον ἸηΠ! αἴονθς ΕἾΠ}8 Τ6- 

[ΕΓΓῚ Ῥοββιμῖ, : 



ΤΗΟΥΡΙΠΙ5 ΓΜΠΤΑΤΟΒΕΘΒ. ὅγι 

Αὰ οταΐοτεβ αὐΐεπὶ αὐδθοοβ αἰ ΠῸ5 σΟμν ΕΥ ἰδ ηγ118, 1) ε- 

τηοβί πε η88 φιαηαπαια. Του 118. ΌΤΟΘ. τη δ 1115. Πα-- 
Βιι1558 εἰ ξὰ8 τηϑηπὶ ΔΓ πΟ168 680} 1051888 ἀἸοΙ[γ, ἴαπηδι, 

τι βοϊεπὶ πιᾶσηϑ ᾿πρϑηΐᾶ 51 πὰ Οἰσθηα! σΘΏτι8 1051 ΠΠΡΕΓ 6 
ὨΘ4Π6 6Χ αἰϊοσαῃ διιοϊουιαἴθ Ροποσθ. ΠῸΠ ϑδηϊθηΐ!α5 

ξονταναβαιιθ Ἰοααθηϊ α ΤΠπογα 486 ἠεβατηρδίε, δθα 50-- 
Ἰὰπὶ νίμι σταν!αίθι οἵ 9. Ὁ] 1 Πα Θτὴ ΟΥ̓Δ ]Οἢ8. ἰδοΐϊοιθ 

Εἶτι8 5108] σοι ραγαν, ΟΕ ὑ οι, Ῥυοϊεροπι. τὴ ἴμορῖ. ρΡ. 111, 
ΝΟ τη ρ᾽8 5Ε ἼΟΥ 65 Οὐδ 7 68 5811; 81 τηαν}8, (ἰδο 8 ΓΘ 5 

Ἶϊ,. φαονῶμ ᾿η5ριο σμ ἀου πὶ ΠΟ 18 ἔδοιι ἐὰ5 οσγαῖ, ΓΙ Ρδηΐπδ, 

ΤΠεην ϑἰἴτπ8, Μαεχίπηα8 Γγγῖα8, Ἠδγοᾶεδβ Αἰμσι8, Ῥοίδιπο 
εἰ ἴῃ Πορίϊποα Αὐὶϑιιεβ, θη ΠΙ ΠΥ τα δα ηΐ, Θπδτη δῖα 

Ἰεοΐαπῃ 0 118 6586 ἴπ|6 αδρρεαγεῖ. ποΐ ΤΠ ΡΘ 1118. ππὶπ5 46- 

οἰαπηδιϊοι 5 αὐσαπηθηΐατη ( Κορινϑίων λόγος. Οἱ Ποτιδαιᾶ- 

ται ἀλλήλων ἐγεύσαντο πολιορκούμενοι ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων" καὶ 

χρίνονται ᾿ 4ϑηναῖοι ὑπὸ Κορινϑίων ἀσεβείας ἰ. Τ, ρ. 48. οὐ, 

Ῥατνὶ5. Μοτε!!.) ᾿πά 6 (Το. Π, στο.) ἀιχίς, οἱ ΤΕ ΠΣ 511118 

αἰᾳαθ Μακχίπηβ δ] α οί 68 (οὐ Β18 ἴῃ οτγαϊΐοπα (6 ρᾶςθ δά 
γαϊθηΐθιη) δα δαπὶ αἰϊπά αι. (ὙἹἱα. [π4. 8οτιρί.) Οπηπε5 

δαΐοτη Ηΐ οτπὶ (ἸσοΥΌπ (Οτγαὶ. οαρ. 9.) ἰτάϊοα888 νι] θηςν : 
Ὁ Ππεν 68 τ68 σϑοΐδα οἱ [6116 πᾶγναὶ εἰ ργοϑιΐα σγαν! εν 

886 εἰ ρτΌΡ6., 866 η1}}1] αὖ εὖ ἰγδηβἔουγἹ ροίοϑι δα ἔοσυθη- 

561 Ὡβατη εἰ Ρ]ΙΟἸιπ. ---ο Οἷδ ΡογττῸ πηπϑήη Οταθοο-- 

ττη ΓΒείΐοτιη ἃ ΤἬΉποΥ ἀ146 φυϊάααδιη ἀυχη Αἱ ἰαπ44- 

ἴπ8 δϑὲ δΌ ουητῖθιι8, Εδίθου 866 τιὸὲ ΤΘΓῚΠῚ ἜΧΡ ΙΟδΊΟν ρτα- 
ἄθη58, βἰποευῖ8, συϑν 18: ΠΟῚ τ ἴῃ Ἰ ἀ1ο115 ψουβαυδὶ οΔ 1158, 
5ε4 τα ἴπ Ἰδοῦ 8. "6116 παγγαγθὶ. Πδαὰθ παπήμδπι 6ϑΐ 
ὨυπηΘΡαὶ5 ογϑίογ. “' 

Τλοίαμτι8 8} 1π46 Ἰοσοὺβ ποϑβίγὶ δου ρίοτβ ἰατιάαΐ δαϊ 
δα 605 ταβρίοἱὶ (νἹὰ, 1π4.).,. ποθὴ ἐδπι θη ογαϊ πο πὶ δ ΘΏΓΩ 

σοπξον μεν. ἴῃ ερ βίο δραπι βουὶρίου!ρθυ8, ΑὐἼδίδθηοίο 

εἰ ΑἸοϊρῃγοπθ, οἱ π᾿ ἴδ θ}18 Τιοηρὶ εὐ ΟΠαυἸοπθ ραδης 
πΌΠ6 ΤΠποΥ αἰ 15 ἱχητ αι η15 τερθγ πίῃ ν θϑεϊρίδ, 

Α82 
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Β. Ὑπυογάϊ!αἀϊ8. 1πιϊϊαῖοτεβ ἐπίεσ Βοπιᾶποβ, ϑαϊυβιεϊιβ. εἰ 

Ἰαοῖϊϊιβ, ΤἸηβοτῖα εοὶ ΒΟΙΏΙΣ οοπιρᾶταῖο ὙΠποΥ 419 

εἰ Ἰδοιῖίι. 

Αρυᾷ Βουπβποβ φυδηηαδια πὸ ἀα᾽απὶ 6ϑὲ ἩΒποΥα]-- 

ἄδμι ἃ Ρ᾽ αν] 5. βου! ριον 5 Ἰδοϊυτ 6888 (αὐ ἴῃ Τνιο δῖ 
Απιηλΐαπο Μάγοα]] ηο. τϑρεγιαπίαν βοηϊθηξϊαθ “δ Θά 81, 
4π86 ε ΤΒυονάϊ46 Ἔχρυθβδᾶθ νι θυὶ 4αθαηὶ}), ἀπὸ ἰδηηεπ 
γαρου τ, 48] ΟῚ ΠῚ ΠΙΒΡΏΟΡΟΓΕ Δύμην ΑΕ! δίαπθ ᾿πηϊδ 

βατΐ, ΕΟ5486 οομϑίας 6886 ϑϑἰιβίιασῃ οἱ Τ δοίη. Νεαῦὺθ 

ἴδηι θῃ δϑάθιῃ οἰ] 546 τ ῖϊο ᾿πιιῖδπ 1. Ὑδοϊξαβ δπΐπι, πὲ 

ΘΧϑρθοίαυὶ ροϊεγαὶ ἃ ἰϑηΐο νῖσο, ἀπίνθγβαμι χηοᾶο οὐαί ϊο- 
Ὠἷ8. σομΐουη δ ϊομοα 6 ΟΟΪογοΠι, ααδίεηϊϑ 1 Ὀγεναίς 

ΤΠ ΧΊΠ16 δἰ 16 581 πηι|αἰθ οὐ σΊροῦθ ποδὶ, ἐσ Αἰἰΐοο 1||ο 
τϑρϑε τ: 6] αϑέ1π5. διιῖθπὶ ἜΧΘΠΊΡ ΔΙ θα Πὶ ΠΟΠ 50] }ὴ 1π 
ἢ158. 5648 Εοἰϊδῃ} 11 Π1}}18 σγϑπλπιδὶϊοῖ8 ΓΘ θἢ.5 5 ΠΡ] 5466 
αἸσαμαῚ σοηουθ5. αἰᾳαθ δϑηΐθη 8 βασαΐα8 οοί. ΑὉ ἢ15 

51Π|51}}18 ΠΟΙΡΙ πηπ8, Βαϊεῖ δυΐθπι ΡΥΙΠπΊο., ἀαδπαμδπ [μ8-- 
11 ἔδυ! οἴ" π65 [σογα 4ποάδπ; ατάθοῦ Ἰοαπομαὶ σεπϑνὰ ἴπ 
Ῥϑίγίαιμι Ππραϑι ἸΏ! ουΘὶ αὐνθριὶ ϑαπΐ, ἴῃ ψουθΟΡ ΠΙ 
αὐτϊάδι οοηδοφίαίϊοπε (μο ἢ δαΐεμι [ἢ δἰθοίίοῃ) νἱχ αἰ! απ 

ῬΓΟρΡΙα5 δα Ογϑθοοβ 88 Δρρ] οι 558 4π8πὶ ϑ8] αϑίϊα μα. ἴὐπιι5 
ογία588 δβχοιρίθμ 8 δοιπι5. 4] ΠΟμΠᾺ}18 ΘΧχ ποὺ ΡῈ ΠΘῚΘ 
διιβι.5: εδἰ, 486 ψ6] δα] ϑιϊῃ8 τοίου αν, αἱ σααϊριδοὶ 
αἰϊοιιῖι8 Γεὶ, τυχεῖν τίνος, εἴ 51121}1ἃΔ. (ΟΕ, Ιοὰ. ΒΏΆΠΙ6 ἠδ 

ΔοΙ 5110 Ὁ. 51. 344.} 84] 5.11 ἀΐδια τπόσθη ἀεοϊαγοπξ 
Πδεο Ἔχειρἶα, ἴῃ απ τι5 Ἰεοΐοσγομι δοοαγαῦ 5 ἐπ ΠΟΙ Ώ}16 
Πα ΌΙΓΟΓΕ. οαριθηΐθμι ΘΟΙρΑΓΆΓα ᾿θοια8 (ον ΠΡ ΠῚ, 

αἀοοίδν γα δπἰπηϑεῖν ΘΓΒΙΟ μαι Ὀ]ΘΠ ΠῚ δἰ δα 11115 ἰθιηρουῖ- 
Ὀμ5 ργδοϑίδη  δβι πα πγη ἴῃ ἢ18 {16 018 (ἀαγπιδδ6 ἄθο8. Ἀ) 1-- 
οἰμη 8. δαΐθηι δχθιηρ]α Πυϊπβοδιηοά. ἤ͵Ἴεδὲ ταχέα ψο-- 

ἐομέξ ρμμέξαραίμγ Τὰ. δά, οἴ. τοο. Μαΐ. αν. ασ. Ρ. 524- 
ΑΠ 8 οπιυπίδιιδ, χα ἔγα βεγὲ απιαὶ Τὰς. 84. Νοαίγατα 
ῬΙανα] 6 οαπὶ νΘΥΡῸ 81: ΠΡΌ] 1, πο ΠπΟῊ τη Θ ἱ πἰ πηιι5 811] 
ὯΟΒ ἰαρθγσα ἀρῃὰ ]μαϊΐηοβ, 8εἀ μῖς δἰἐϊαπη εὖ οχοιβαίαν, 
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“πο Ἰρϑιση αγαξ ε ὅνδεοο φιλεῖ ἕδοϊαπι εϑὲ, ὥοοα πεᾶα 

ξίρποηΐζεσα Τὰ. 79. οἴ. ο5ὅ. ὉΒῚ φ,σηθγθ., οἱ Ογδεθοοναπι 
φύειν ἴπ 4υϊδυιϑάδη ἰδιηρουθιι5, ᾿π γϑηϑι ἐν ϑι ΠΟἰ ΟΠ ΠῚ 
Βαρεῖ, ϑδωρρέϊοτω ἔπ ροδέ {μξμγο5 (ἐς τοὺς ἔπειτα γενησομέ- 

νους) οοπιροδιῖέ ἔτναριι. 110. 1, δε απέθα Ἰέθτνε δογίμγ--: 
Οφέγα ραμοὲ δορηέγα γαπερμδίϊοατη,, ἐπ φῖ8 Οαεπα: ἐδ 
για ἥιιαγν ΨΥ 58 ηι6 ροΐεγτο εἰἰοαπα, ὍΙι δὰ ψιία δχ οοη-- 
ἐμγάνεγε γεθεϊθπ πη σομίγαξίοσιθ. αι. Ρ. 6ο5. ΑἸϊαα 

ἜΧΕΙ ρΙτπὶ γαθοδθ βδἰγποίασαθ νἱάθ βαρτα ρ. τὸ, ΤΠ 
4086 ΠΪΠ18 Τὰγα : Ν͵δὲ {ογέθ χιῤετη, ἰμδίαο ἑθπϑέ ροΐέθη-- 
ἐΐαθ ῥαϊεοογΊΩ7ι ---- σΥ αἰ οαγὶ Τὰρ. 5. (Οὐοα ἰδπηθα ΠΟΙ} 
οοπΐαπάογθ οὔτ Ἰοοἷβ ἃ (ογίϊο δὰ Τὰ. 89. Δρροβιι15., 11 
ΦΟΟΓΏτΩ πλ} 15. τιῦ ἰῃ πο 58ϊπ|ὸ 110 ἐξγηριι5 68ὲ 5}. Ἰῃ ἢ Ώ1-- 

ψα8, 4ΡΡ6 ποὴ 6 βιιθϑίαηϊινο 8010, 80 οχ ᾿ἱπίεσγα ἔογ- 

πηὰΐα Ροπάθηβθ, εδϑὲ Ῥᾷθη6 ΠΘΟΘ558 0105.) γοαϊείοπειι, 
φιίατν τἱέαγε ρμο8856 οοἰογίέαέε ρεέξαῦαέ Τὰ. 76. οοοἤιιδ 
οἰέπε ρεεϊϊεϊδιι5 ἐγινασισιέ Τὰρ. τοι. Ὑι46 σαρτα Ρ. 96. ΑἸΠΡῚ 
εἰϊαπι νευθυα. ργδθύϊοαϊο ἀοοοπιμηοδαίαμι, (Οαΐ. 25. ΟΕ, 

ΒΌΡΓΑ Ρ. 99. --- ἤ᾽οδίβ δαάεπι πιῖλιὶ (ταὐτὰ ἐμοί) ϑοπα πῖα- 
ἰαψμο ἱπέοϊοχὲ (αὶ. 20. αν τς τὰ Ιαθοταγα, μὲ εἰ (ρτο 

ἡρϑὲ 8. 801) χιρώτν ρἐπιτἑπιξ αἰδρογεπέ ἴὰρ. ο6, Οἵ. δαρτα 
οαρ. ΧΥ͂. εἰ γο55. Αὐ]βίασο, ἐδ οοῃϑίγποῖ, οᾶρ. 1{01. Ει- 

ἴδ Ῥεγεοίαμη (Οτδβοογι δοῦβὶ 15) Ρ.Ὸ Ῥ᾽ Π9αΌΔΙΏρ6.- 

᾿ξοῖο ροϑβδὲ ρδυξϊοι]αβ ἰδ ρον 5. πι5118 1581 π|ι5, ὙΠ. Πδηρο 

΄ 

«ἃ (αἱ. 55. Ὠεϊπείθ ἤῤσαπι ζάσογα Ῥτὸ ἤέρογα (αἱ ποιεῖ- 

σϑαν οὐπὰ 8 5ἰδηϊ ν15 χα ποίαπι}) [ὰσὶ δὅ, δέ ζιηυ 8ι41)16 1 

Τὰ. 45. (αἴρεσϑαι ΤΠπο.).. Οὐδε ααδηατιδη δἰϊϑη δχ 8}15 

βου ρίου θυ. Ογαθοὶβ ἀποὶ ροΐϊθναμπῖ, ἐᾷ ηη6}}, ἀπππι εἰ ἔνε -- 
απθϑηϊοθπίαν ἃ ὙΠπυογάϊθ, οἱ 8}118, ἀθοναση ΟΥΡῸ ΠΟΙ 
Ροιϊθϑὲ ἀπ ΐα 6886, βιβεϊ θην, δοᾶοπι τεΐεγαμάα ντάθα- 

ἴῃ. [18 δαίθβηι, αὰ8ὸ ΤΒαου θη δποΐοσεπι Οἶδυ 18 

το βἰγδηϊ, ΔΠΠΙΠΊΘΓΔΙΠΙΤΙΒ Ζ2 ἱποογέο. Παδιογα (αἱ. άϊ., 

ἂν ἀπόρῳ εἴχοντο ὙΠπας. 1, 25. ἐπ πιαΐμ8 οοἰεῦγαγ Τὰ. 75. 
ἐπὶ τὸ ἱμεῖξον κοσμῆσαι ΤΠ. 1, 10. 21. --- γητζέμδ ἐπιϑέωγθ 
ἴων. ϑά., πολὺς ἐνέκειτο ΙΝ, 22. Οἵ, οαρ. Ρῥγϑεο. --- (ὑμιαττέῦ 
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ΓΟ. 650. ἡταχίγια εἰοομμηιεπέα ἤαεο παῦθο, φιοώ (αι. 
“9.5; οἱ ἀρὰ ΤΠΗπογαϊάειῃ ἴπ ργδοίδιομε 8}16 1 01165., τεκμή- 

ριον δέ, παράδειγμα δέ, 564. γάρ. --- Ιοβέοαφιίαιη (ροΞέ, 

φωαγγι, (ιιγηι., 81) οἱ 1Ὲ Δροίοϑὶ ἔμογν αἰθγγεμ77., ἔμ ῬΕΓῸ 

(δι. 32. 15. 106... δὲ ἰοι165 ἀρᾷ ΤΗποναίάεμι τότε δή, ἐν- 
ταῦϑα δή. οὕτω δή ροβὶ ἐπεί 511} 65 τι ραν Το} 85... Ν1α. 1, 
49. 58. 1], 12...8. το. Εἰίδηη ροβὺ ραγεϊοῖρία, υἱὐ εοπζδείο 
ῥιοδϊο, ἐπα τα γο σογηεγεβ (αἱ. θχ., ἐπελϑὼν τοῖς Ζ4ακε- 

δαιμονίοις, ἐνταῦϑα δὴ φανερῶς εἶπεῖ. 91. }}, δδ. --- ΤΙ, 

αἰ ᾿ῬΒαονἸήε65. (ν1. δαρνα Ρ. 106.).,. Τίὰ ᾿ΘαΠαβεϊῃ5. ἀππαὶ 
5111} ΡΥ ΟΠΟΡΉΠπ, δα δοι νου. εὖ ρϑνἐορτοσ τ. τ68-- 

ἰν]ὰ5 σο ΠΕΡ 15. ροϑὲ δα δι δη ἐἶνα τ δου] ηα δὲ Γεμ πα, αἰ 

ΤΕΙ ᾿πἀεἤμϊίαθ νοὶ ρθηθυ 5. 5θ] τι ΠΟΙΪῸ ϑρεοίδί αν, Οδὶ. 1. 
δοιὼ ποδέγα οπιπῖβ νὶϑ γε ὠπίπιο εἰ ΠΟΥΡΟΥΘ δἱέα (51): 

αρῖγυῖ ἐρηρεγο, σΟΥΡΟΓῚ5 δου νέο παρ δ εὐἐϊτγιαέτ᾽: αἰέογτιγι 

γιοδιδ οτέηι εἰ. αἰέογιίγι οι ᾿εἰἰωϊβ. ἐοτυτηθ δέ. Οαὶ. 

51. 71. διδγια ἰποϑέϊέΐα αἰφιιθ. ἰαδοῖνία, 4 τα εἰϊιέιγγια 
4μῖο5 ρερογογαί, (αἱ. 5. ἱπορία τοὶ ξαπειϊίαγῖβ δὲ οοπ- 
δεϊεπέϊα δοθίογισι, ΄αῶε μέτα [18 αὐέδμδ αἰκογαξ 

(υὐ ἐν οἷς -ὠμφοτέροις ἴῃ νΕΥΡ15 Ρ. 106. 6 ΤΠαογάϊαθ ἰδ 4- 

115). Τρ. άἀι. “διωμνακηπέία δαγιθγι ΓΘ γι, φια6 ᾿ τ για 

γιογίαζο5 ἀποιμέ. Τὰ. 58. οι αέψμο ρΓαφάα Ποβέεδ 1 6 -- 
πιοταΐξα διμέ. (ΓΕ, (δι. 20. πο ρεγίποϑὲ δἰ]8}1 τι8118 51}-- 
ΒΌΪΑΥΙΒ. ΡΓῸ Ρ]ΏΓΑΙΙ ἴῃ μ15: ϑεγνίέα τερμαϊαθαΐξ, οτοῖ τὸ 8 

ὑάρυμα «(ὦ εἴην παρ παα οορίας εοπομγγθδαπέ (τιϊ χρήμασιν, ᾿ 

ᾧ 6 ΤΗπογ 46 ΒΏΡΓΘ Ρ. 92.). Νεαμθ δνίΐανιὶ 84 τπ|ϑ{1π|5 
τιδι1 11 ΘΕ ΘΓ ΡΙΟΓΆΠΙ ΡΓΤῸ δ Σθοι ν]5. ΟΠ γΘΡΡθῸ 6856 (βριἃ 

οαΡ. ΧΙΥ.)., φυὶ Ἰοσαμη παρεῦ ΟΠ 50] 1 ἴῃ Δαν 115, 6 

φα]05 δαϊθοῦνα πο δαηΐ ἀουιναία, τὶ ἐγ ιδέγα (εα τε8 

ἢιιδένα {εἰ} Τὰρ. γϑ., αϑιιπας (αὶ. δ8., 56 δἰΐδι ἴῃ 

81Π|5. Ταρ. 14. {{7ὲ τὐθῦνῖδ ἐτιἐ ἐτι 8. φιαηην 171 7160 ΤῈ ΦΠΟ 68-- 

δευ. ὃγ. Ποπιαπος ἰαχῖτ5 ἰϊοοπέϊιϑᾳιεα {μέιο8. 
οἕ. Ο͵ἱὲ ργοϑροοέιιδ γιϊδιδημε ρὲ ϑώχα ἔαρ τι8. {οτεί. 

(αἱ ῥαδίως ἀρὰ ΤῊπογαϊάοιι ΓΝ, το. ΟἿ, ρΡ..169. {τὰ ὙδοΙ:, 
Απη, Ϊ, γα. ἐαοία αγριιοαηέμγ, ατοία 2ηριτια ΦΥαμΐέ. 
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Εὺ Ῥίαγα δρᾶ δαπάθπι) Νεαίγαπε. δἰΐαπι δα δον ΟΥ τὰ 

88.606 5 Ὀδίδη νῚ παίτγδην ᾿πἀ 1}, ᾿δὲ σϑηχίντιπι τερὶξ, οἱ 
ἀϊωνὶ αγίάμση, Τὰσ. ἅ8:. (Οὐοα ἑδπδη ἰσπρο ἔγθα θη 8 
ἀρ δοϊξομα,, οὐ οὐϑέαγιέϊα δἰἰναγαπι πη. 1,.δο., ἐπ 

Ῥγογχηϊπεηεὶ {πείοτὶβ. 55... ᾿ισηζάμηι ρμαϊεάισ 6ι., ρίοπα 
εἰς σθ6.) εγαπι εὐἴατα οταμῖθ π6 0165 94] αβε ογαιοηὶς 
οαδδία 4086 ἀρὰ ἩΠπαον ἐϊάθι. Ῥονιϊηθὲ πο ἔοι 65 οοἢ- 

ξαθογη ἔδιηριι8 ρυαθβεη8 δία ρυϑϑιθυιία. (Οἵ, βιργα ο8Ρ. 
ΧΧΙ) κι. 5ε. δὲ φωΐα αὖ ϑοηαΐέι ρεέογα ϑεοίϊεπε, αὖ αἵ 
γγιῖ5 εἰϊδ οεεἰανέ. Μιᾷ. 1011, ἀηρὸ εἰ οτίθ δά οὰρ. δ8.. Ταπι 
ΘΟῺῊ  πιϑῖο ἀσογαχα ἰοαθ πα] σεπδυαστη οἱ -ϑἰγεοίατα δα βεη- 
βιιπὶ ἱπρὸς τὸ σημαινόμενον). ἴπρ. τοο. Νίογ» ἐαπε εἰἐϊαοτ--: 

ἐἰα ξεξιερὶ σιέαα ἴγρον αν δοοί. Τδῖπ 6 οταίϊο ναγαϊα. Τί 
(αἰ: τ6. 7]ηποογέω ρΓο- οογἐΐβ, δείζιε φίέατη ράσογι πιαῖθ-- 

δαμπέ. Ἰὰρ. 7. πέφθ ῬὲΥ οἶσε, γθημθ ἐμϑι 8 (οἵ, ὝΔΟοΙΕ. 

Αππ, 1, 86.), Τρ. 14. ργολιίθονε ἐμίιμγαγυ πδῳιθδ οὐμῖιε8-- ὁ 

ηιαι γΘρ τί, ΡῈ ἐπίμγίαπι οΓοϑοθτ εἴ. ἼἸυσ. 35. 'Θ μού ἴπ 

ἐπνίάία γ65 δας, δἰπιεῖ εἰ αὖ Νιρηϊαϊα οδϑεοταῖξὶ, (Οὐᾶθ 

ὁπιηΐα θα πη ἰββίτηδ ἴῃ Γδοϊῖο, δ 410 πατη ΘΧΘΙΡΠΙΠῚ 
5 Ποία: δε μοι Ἰαγρίοη δ ρεοιωιῖῖ8 ΚΓανότοην πλὶ {τίπτε 

φιαθδιν 886έ, δοίἑϊοα ψμοψιθ (δγηιαμοῖ οἰογία, ἀαπϑὲ- 
ῥαΐμγ απ. 1, 82.) πο ρευιποῖ ἐγαπϑι 8 ἃ οὐρτέαέξο δὰ 

εἴρόβ, ἃ ρον αὐ ρμίεθεῖοβ εἰ ϑἰτηα. Ψια, ον. 84 (δι. 
5. (4φαεια ἸΙοσιπ ἰάθη τηϑ]8 1π|6}}6 Χ 11) οἱ 59. Δί 486 “511- 
ῬΓδ Ρ.. 102. 84. 1ἰ6πὶ ἃ} δοϊΐνο ἴπ ραϑϑίντιμι (αἴ, 51, Τρ. 

92.. ἃ Ῥιδεβεηΐθ ἴῃ ἱπῆ Εν τη Ηἰϑιου σα, " μου ἔδοίαπη, 

Σπηρεγ δοϊαπν (αἰ. 54. Νοη γάγὰ δἰΐδτη ρνριϊου νυ ΟΟΥ- 

γηίατῖο, πὶ ρομαογῖ8 φναΐία 5 ἐπε , δὲ οἤεπδα ἡτο ἰ6-. 

Ῥέϊι5 δίγερετεπέ Τὰ5. 94. ϑϑηυῖϊίαν Ὀγθνίτα8. 5 ΠιδΕ11, ρϑτὶ- 
ἴεν αἰ ἀρὰ ΤΗποΥ ἰάθη βαθρε τπᾶ]6 ἰμίε!]θοῖα, Νοα 
1 68ὲ ἘΠ ΤῺ ἴῃ ΟἹ 5810η6 ΨΘΥΡΟΓΏΠΙ δ ΘΠ. ΠῚ ΠῸΠ Ἀθη 6 

ΠΕ ΕΒβαυ ΟΠ, ΘΠ π6 ψεγθοϑιταἴθμη αυϊάθτη ἕαρίαί 
βογὶρίου ποβῖοσ, (Ουΐυβ Βδδο βἰπὶ Ἔχθιιρία: δϑοογάϊα αὐ- 

ἅτε εἰεοίάίΐα (αι. 4. ἀοἷϊε αἔφμε {ὰαϊϊαοῖίδ τι. Παρ τἐοΓυτ 
αι ξαοίποτιην χά. ρσαιαϊωπι αέφιδ ἰαθέϊέα 48. {ειδὲ {6 
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Ξαΐϊφιε Ἰύξ. 52. ῥιυυϊεὶ ξιραΐίψμα γά.) . Ἐκίαπν ἘΧρ] οαῖϊο- 
Ἠ6Β 1ρ58 ΒΡ] απρις, ({ὐἐγιπιφιθ. ρ61" 86. τα 8. αἰδογιι 
οἰέετῖβ. αὐοτϊο ἐρεὲ Οαὶ. κι. υδθ᾽ ἰδηπεὲδ 80] Πρ δγμμ.) 
ἀ ΡΙδομαδπη8. τι5 18:15. ἤθη ΔΌμονγεῖ, (θαᾳιίοίθην 690 (ἰαῖ. 
δι. εἰ 9δθρθ,- ξαπιοίδὶ - ἑατηιοη. (δὶ. ὅδ. δἰ. 4}101.) ΕἼΠΠρ869 

ἀαϊθια ποσὰ ἀπε τϊ 8}188. 4αδηι 4ι86 ϑριια Ρ] ΑΥΤΠ]Ο8. 50Γ1- 

Ῥίουθβϑ τϑρϑυϊπίαν, ψ υθὶ σα θϑία με ΥῚ (ψφαϑπαῦϑι πος ἃ 
Οὐουίϊο. ρϑυτμ Ὁ} 015. π᾿ Ἰοο5 πι]6 δἰεοίμμα 681}. νευΡὶ αοογα 

δίψπθ "ογὶ ροβὶ δοίδἐ (Ὁ Ρ. 96. Νφιία ἐπέετίπι, φμοῦ ργα- 

φᾷ απιῤίξἠὸ δοϊθὲ, σογισιυῖϊ8. απο οὐἰιυϑαιίατν. δοπὶ {αμπεαγο 
ἠαεάθγε. - (Αι. ὅο. δίπιιϊ, τὰ μος ἐμ ἑωϊέ τὰ δοίθέ, αἰϊὲ 

Ροτίεηέα αὐψεθ ργοάϊοία πεποϊαδαμέ. ΟἿ. βαργὰ Ρ. 155.), 

ψΘΡΡῚ εἰἰχίέ, εἰ Ῥαιοογ τη 51} }Π1Π τ}, ἔουγίαβεῖ5 θἰϊαη ΨΘΡΌΣ 

Ῥέοἠεϊβοϊξμν ((ΟοΥῖ, δα. Πρ. 1060.) εἰ δι θβίδη νι σϑαοηα 
(ογοιγ Οορμοοταϊαο. (δι. ά45.), φυδηαυδια ἴῃ Π8 181 8 
Οὐοτίῖο γθοδάαῃὲὶ Ἰἄσμοὶ 1] ]οε6 58. ΑἸ ἰπὶ Ππ1σ6 ΟΟΥΕΙ 148-- 
αἀαἴα θη δυδηΐ “πον Πρ 868. γϑίενε μα, (θη ππο 11 

ἘΠ} ἀεδϑ ἴῃ 80] νο δ ρδο]αίο οογηραγίο, αμαϊέο ἘΤδρυη. 

ἍΤ, δα. ἀδαχα ν8146 οχιθηηηε Τδοϊίι5., τπέω ρογίομίοδ8ο 
Δηή. Τ, γ., Ζθογο. Π, 60... σαϑημ δι ΠΟ 81Ππ6 ατδθοο- 

γΌγη ΘΧΘΙΏΡΪο. Μαΐίῃ. Ρ. ὅ20. 54.), Οὐδογεηάα σιτία 111ὼ 
ΘΔ] 5111 Ὀγονΐα8 ραΥ ἐπ 1 86 6 118 ΠΟΥ  Ο815 νΙΡΟΓΘα 6 
ἜΧοΘ θα ΠΡ .5, αὐ φαστα ϑθπθοα ΤΗπου 1 άδι (Π Θμοβ ΠΘΠ θα 
ἤϊοετα ἀερεραὶ) ἃ 58] 810 Ὀγθνιίδίθ. νἱοίαγη 5 γῚ1} ἴῃ Ὠ158: 

ϑϑοιοπίαθ Τ68 7176 διμηὲ οὐέτ15. οὐ ξδγέι! ἘΎΔ στα. 1.9, Ῥᾶν πὶ 

ἴπ περγϑίϊομα ἰβίουϊοα 1πύθυ 4121 51 ρ] 1016 αα1 9. ΠΟῚ 

4ιομιοάο ἔδοξαμη 811, σπδυγαηὶθ (ον. δα (αἱ, 28, Τχρ΄ 12. σ0. 

δῆ. : ρῥαυίί οἰΐαη 1Π ΡΘΥΙ ΟΥ̓. ΘΑΓΆΙΠΟ 16 ΤΠ ΘΠ ὈΓΟΣ ὮΙ. 
ΓΟΠΗΘΧΙΟΙΘ, 5886 06 ᾿ἰΘΥῚ ΟἿ᾽ ΟἾ}18888 ΘΟρΡ1 188, ἀπᾶ6 Αϑγη- 

αἀοἴομ ρτοργῖϑπὶ αὐῖδρο Πραγαῖι ΔρΡ6}1αΐ Οοτνίε ἴῃ [η6. 8. 
ἢν ν᾿ ΘΟΒΙπηρσίμι8 8] 1Π]ταΐθην 541 115Π1,. 4186 ὈΥΙΠΊΠΠ. 
ΟΡ ἴπ τϑίθ 15 ΨΟΟΔΌῺ 15 ἃ Π 116 118) 4.86 181. ΟὈ)5016-- 

ΒΌΘΙΘ ἱποιριεθαπί, Ἐπ Π18 τη] ἰδηΐαμη πὸ ρου επϑηΐ 
Ῥτορίεδν βῃρῸ]α5 1 θγὰ5 (ορίε  Γ6.. ἐγέοίζορογθ. φοζέιιδ. 

δοῖσε. τατταϊηϑίῖο ἀοοιϑαι νουιπὶ ἴπ 15» ΒΡῈ ]αἰϊνόχαμι ἴΒ 
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τι 8); 8|16 Ῥγορίεν Πδχϊομθῃι, εἰ βιι δια πεϊνα (ΚΖ ἰοαπα- 

ἐΐϊογιεση, Ἐταρπι. ΕΥ̓, δεπωέΐ, δἰϊατα εχίνα ξογπια αι δεγαΐξ 
φοπϑιίέο, 56ὺ. εἰδοσείο, (αὶ. 87. ἐμτιέϊ 50. ἀαὶ. ἔπεσι Τὰν, 

6. οἵ. ϑομμηαιά. ὅυ, 1,αἱ. Ρ. 11. νο]. 1. Ῥ., 852. σεῆ. αἷὲ 
Τιρ. δ1ι., τοσιΐθ, αοἷθ ΕΎΔΡτα. 1. εἶἴτὸ γιοοέϊπιθ. Τὰ. 70.), 

εἰ αὐϊοοίνα (πεν Τὰσ. ο4. διμξἼγηι8 Ἐταστα. 1Π|. δἱ-- 

48 4118 το παϊ πα ]ΟΏ18 τι8 ΡΓῸ ἰβ  νἱοίββιι ἀδοοτὶς ΡῬτο (6- 
δον 8 ἔταρτα. Ὗ].: ἀδίηἀδθ ρατίοιεδ πὰς. 98.. ρίογιίδηιο δά,, 
οαεφέογιεβ 92. οἱ δ{γηριἐτι8 1 δἰη σα] 8171), Ῥτοπουπΐπα (τοὶ 

1 σϑηϊξ,, πωΐΐο ἴῃ ἀδὶ, (αὶ. 29. Πρ. 97.) δίψιθ νοῦθαὰ (7ι6-- 

ιέμγ Τὰς. 3... ΘΟΤΉΡΘΤΊΟΤ 45. δοίμεν αὐ Ἐσδρυ. 11. οσοα- 

γεογ γέ Ἐταστι. 1. αὐπιτέμγο8 Ἐταρτι. 1.); 44}18 ΠΝ ἀπ-- 
8118 δδὲ ΤΟΥ 4468. ἴπ δυηΐαχὶ οἱ τη ]ΐα 6 Οιϑεοα ᾿ηρυα 

ἀπ 1 αἰΐπαμα γτεσερὶΐ, τὐ ἴα Βαργα Δι ν 118, δὲ ἴῃ 4118 

ΤΠΟΣ ΘΠ ψϑίθυ απ ΡΟΘΘΓΙΙ ΠῚ βθοιίι8 θὲ, ({ 1 χαμι ϑδοϊἐϊ-- 
οϑέ απ ηϊεῖνο οομϊαηχὶς Ιὰρ. 102. απ δ η Πα 8: ἤοο [αοΐα 

περαὶ Τιᾶηρο: 8εἀ νἱᾶ. (ογί. δὰ 115. εἰ 088. Αὐ]βὶ. 4 
Οοηβίτ, οἂρ. {.Χ1}1., οἱ οοχῆρϑγα Ονυδθοῦμι εἰκότως κακῆς γυ- 
ναικὸς ἄνδρα γίγνεσϑαι κακόν Ἐλπιγτρ. Οτδϑὶ. 727. πο αἰ851- 
ΤΩ116 118 488 80 ἤφϑγῃηι. δα Υ]ρ. Ρ. γάδ. Ππδίγαΐα δαπὶ. Ετ- 
δια ΨΘΡΌΙ5 δοὶν 18 ΠΟΠΠ1118 π δα 8] 6 πη 56 τε δχίναμη π0-- 

ἐϊοπθηα ἐρίθι δ, νἱὰ. Οοτὶ. Εχουγβ. 1. δα Τὰ. 586 μος 
φαοηδθ ἔδοϊπηξς ὥναθοὶ,) Δ γαπι δἰϊαιη βρη Ποαι]ομ6 5 ἴη-- 

Βοϊθῃΐϊίονθθ νοοα 18 ἐγ, Πἶτι5 σοη ον 5 ϑηὶ οαϊέϊτε 
»ίέαθ (αἱ. δδ. ρορτείαγιβ οογιτε αἰϊοτιῖβ 34, οοπνεπέϊο ῥτὸ 

οοπρεπέμ 5, πποη8 ργαθοερέιμβ ὦ ἔαιδίξαμῖα Ἐναρτη, 1. εἰ 
ποίϊονα 4}: ΘΟΓΠΘΓΘ ῬΥῸ οεγέαγα (βὶ νετὰ οομπθοίαγα) 59.» 
ἐετηροϑέαϑ 46 ἐθτροῦα Τὰ. γ5. (οἵ. αὐμπεΠεν 46 Τδοῖιῖ 5.111 

Ῥ᾽ΟρΡνθἐί θα, 1π Αἰμδηδθο νοὶ]. ΠΠ. ἔδβο, 2. Ρ. 262.) ργτε- 
«ἰομδ οὐγμηιεῆα πα δεπαΐμβ οαπδιογαί. (8168 σοηϊῖ- 

ψῸ8 δὐϊεοίέν!8 δά ἀεγθ, βϑοπηάμπι πο 6 ΠῚ δ᾽ Οτδθοὶβ ἀοχὶ- 
ψαίπμ 86 Ἰαιϊι5 αχίθηϑιιι, δηηδὲ πα χῖπια Τδοϊΐι5, α1-- 

6618 φεέμ8 ορεγὶβ ἈΏη. 1, 20.,) ζογηπυϊοζοοιιβ Πιοδέϊτγην 62., 

ἔπ θη απίγΐ 60. οἱ 4114.) 864 νοοβθ]α οἰΐαπι πα] τα Π8-- 
Ῥεῖ, 4886 ἰδπίαπι ἀρπα δηίίᾳο8 οὐ ἀριὰ Ταοϊϊαπι α]ϊοβ- 
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486 μυϊα8 δϑίδι5 βου ρίονεβ, 4 αἱ ρεἰϑέίηδ τὸν σοάν πηΐ; χῈρ6- 

γπυΐαΥ, ΙἀΘοηπ6 δἷ, 40 8168. ΤΠ ον αἰεἰ88, [865 δα] δῖα 5 

ΟΥἿςφὸ5 ᾿πνϑηϊϑϑοῖ, ΡΟ] ΘΙ ΤΠ δὰΐ Ροθιϊσορ υη Ποτηΐϊης 

ἠοϊαγοηίαν, 0 ρᾶποα 6 Ῥ᾽ΠΥ "1118. ΘΟ ΠΟΛ ΘΠ 118, γδΐες 

ἢμπο ἀϊδοογαϊοδιι8 60... ἔπριῖθ8. Βνασυα. 1. (1 86.): ἐπγητῖο-- 

ϑι5 Ιὰ6. 91.9. δαΐνεῦο. Ἐτάρτα. ΠΠ., ἀδδοπθδοο δ ΕΥ̓ στα. 1.» 
ἀμοίαγο αἰϊχαοίϊο8 (1 0.), ἀδἤδηδανο Τὰρ. 26. {{ 0.) [0 υο- 

1} ΘΠ] ΘῺ ΠΙΙΠΊΘΙ 5. ΟΠ 56 ΠΊ8101 ἀρπα Τδοαπι. 4α] ὁ 
νϑίου 5. ΒΟΓΟΥἶ8' δε ἀμ ηι οἰϊαῦα τηυ]α. βἰ παρ] οΐα Παθοῖ, 
ἀαοναπι οΟΠΙροβιξα δου πὶ, ΡῈ 8[105 τὰ 58. “Ὁ μ8}}5 41- 

ἄεπι ροπθεΐβ δι ὀτε αέο Απη. 11, 27, ργορίπφιαι ἵ, “ά4., 
Ῥαραΐι5 ΠΙ, 55., σαμθβοθνθ ΤΠ, 40... Ααὰ. Οὐπεμον ΝΊ»». 

δῦ, Οὐυὐδηηαδιη ποππα η 6 Χ 5. πθ δ απ. 118. 4] πῃ 

βργθν}.) Μαχίιηθ δαΐθπι δ} 5 δηί να πϑασραηύαν, 4Ὰ10 15 

οΥαίϊοι σραντίαβ απ δεάίδη) αἰᾷιιθ γένη α5. σοποπίαξαν, αἱ 
ἰδᾶτα δι ργὰ (Ρ. 166.) ππομλτ., 56 η}165. Ποὺ 'Ρ568 δοπίεπι-- 
ῬΙαϊῃ5 παθο ϑα ϑίαμεϊνα,, 4πᾶ6 Ὡδὶ ταρθυϊδηϊῃῦ, ἴῃ ΤΙΘΧΊΟΙΒ8 

ποίαϊαχα νά: «ἰδἠογοϑέαγιογξιε, μον αγπθηξιεγην., ἐπι7-- 

δαπιεηέιηηι., Θ,ΩΝ' ἠέα8, οὐβϑεηιδϑία. (ΑἸϊαπα οχ Π15 εὐ ρ]8- 

γᾶ ἸΠ ΟΥ̓ οὐ τὸ Βαροὶ οἰΐαμι Ταοια5. 1. Οὐ ΠεῚ 1. 1. 
Ρ- 30Ὁ. 544.92 Δα ἤρυγαβ απίδθηι γα 9618 πὶ ῬΡ ΡΘΗ] ΠΠ8, 

αοιπα πηοάπαι “πο γ 416468 (ν146- δα ργὰ οὰρ. ἈΧ.) οἱ 'Τὰ- 

οἶτα5. (νἹἃ, 1οα. ΒΌΜ]16 46 ΤΔΟΙ 510 Ρ. 46. 834.). 118 Θἰ18 1 
Θαϊαϑια5 δαηοάι 6] εοία αν ὙΠ ΘΙ] 0718 Θοσαγαῖθ ορροϑῖ-- 

εἶδ. Οὐογριὶδ απηῖὶς ἐμ εν, ἐπι δγεΐιατυ δαρτενέα ναῖῖ-- 
ἄμην (αἰ. 6, Ταμεϊδ ανταΐ, ρϑομίαθ ἰἰογαΐεβ δγαπέξ 
“Ἰονίαπε ἱπρεηέεδτ, αἰρτέϊαϑ Ποπεϑέαβ ψοϊθδαπέ σ. Οὐογι- 

ἐογαΐα πιάχιπτα,, πιϊπίηια ἀνωρτέίω ὁγαξ 9. ἤορεβ πηῶσ 

σηπὶ θε11ο ἀὀϊυὶε, παέίοπθδ ἔεγας δὲ ρμοριεἶΐ τηβεπέθϑ οἱ 
διιδαοίΐδ το. ΑἸμα, οἰαιδιέην ἐπι ρθοίογα, αἰϊιιεῖ "ἴα. ἐϊπριία 

ΡΓοπιέην 114. Πηρογίμγυ Θὰ ἐμιδέϊδδίτηο αι ορέϊπιο 

ἐγμάίοῖε ἱπίοϊεγαναμηηχιια ἐαοέμτ Ἰθϊὰ. (Οἱ. βἴνα116, .4Ὁ 

αϊσηΐδ 6 ἑάἀοπεὶβ αὐ ἱπάῆσποβ δὲ ποτὶ ἑομθο8 ἐγαμϑ ἔ Τ 17, 

δι. Μαῖο ἰρίταν ξεσαγαπὶ ααἱ οᾶρ. δ. [πὶ σΕΡ 18. 6α' ρῥεεῖοἼ67-- 

τίμια θὲ ορίτωνα ροδδώπια αο Παρ ἐϊοοίϑϑισπια γαοέα ᾿ϊαά 
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εἰ ορέπιια Θχρυιπχουιηί. Ἠϊο δαξΐθπι μοι: Ορροβιία τη θηλ- 

Ὅνα Ἰοαποπαϊ δια ϊο τη ογάπμα εἰϊαια Ὠἰπι 15 Ἰπ Δ π]σοὲ 5418-- 

δἰῖπ5. τοῦ απια ΟἸΧΙΓ, ἀναγιέία πδηιθ οορία πθῆμδ ἱπορία 

211) 1 11.5. ὉὈ] Ἰπορία δα ΠΟ ΡΟ586 ΤΠΪΠῺΪ] ΡΘΙ 56 
ῬΡαϊεραΐ. 

Ἦδοο 46 54]1|5111 οὐδ 115. 1π6016 ἀἸοία σαπίο. Οὐδ6 
5], οἱ βρεγαπιι8, δὴ ὙΜπΟΥ ἀἸ 18. 51 11]ΠΠ πᾶ πὶ 88 5. 46-- 

τιοῃδίγδηϊ, χοϑίαί, οὐ δαπάθιη δἰ πη Πἰτπάἀϊπεπι δἰΐαπι ἴὰ 

βϑηΐθηξ 8 10515 ᾿πάασεπια8. ῬΥΟΐθυϑτημ8. σία δ] απο 

βοηΐθηία5 ἃ ϑα!ιϑίῖο 6 ἘΠυογαϊάς ἐγαμβϑαΐαθ, (δί. 1. 

Ναάπε εἰ ργῖμδ, ψιίατ ἱπείρίαδβ,, οοτιϑιείέο, δέ τιδὲ οομδι-- 

μογὶδ., ταί 8 ἔαοίο οριι8 δε. ΤὮπο. , 7ο. Μόνοι γὰρ 
᾿ ἔχουσι --- ἃ ὁ ἂν ἐπινοήσωσι, διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν 
ποιεῖσϑαι ὧν ὧν γνῶσι, Π, άο. Καὶ αὐτοὶ ἤτοι. κρίνομέν γε ἢ 
ἐνθυμούμεθα ὀρϑῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις 

βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχϑῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότε- 

ρον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλϑεῖν. (Αἱ. 5. 1ι ργίπιυῖβ αγαμείγν οἱ. 

εἰθέμε" ΤῈ 5 “δ δϑέαϑβ 8δ0Υ Ὁ 6 ΓῈ τ ΡΥ πηι], φιοαὶ αοία εἰϊοέϊδ. δευιέ 
εχαθηπαηάς: εἰο ίπο φμΐω ρίθγίψιιθ, χα αἰδϊϊοέα τοργο-- 

Πεπαογῖβ, ἡπαϊἐροϊοιπέϊα δὲ ἐπντάϊω ρμέαπέ: τιθὲ εἰ6 ἡγιασηῶ 

ρίγέωξε δέ σἰογία ΟΊ} 716] ΟΤΕ8., ὩμΩ6 ἰδὲ πιρΐδαιια 
7αοϊία ξασέις ῥμέαί, ἀθηιο απίηιο ἀοοίρτέ: δργα 6, 

νει οία, ργο {αϊδιβ εἰμοῖέ. “πιο. Π|, 55. Χαλεπὸν τὸ 
μετρίως εἰπεῖν. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀπροατὴς τάχ᾽ ἄν 

τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται, νομίσειε δηλοῦ- 
σϑαι. ὅ τε ἄπειρος, ἔστιν ἃ πλεονάζεσϑαν διὰ φϑόνον, εἴ τι 
ὑπὲρ τὴν ξαυτοῦ φύσιν ἀκούοι. μέχοι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαι- 
νοΐ εἶσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος 
οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε" τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντει 
αὐτῶν φϑονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. (αἱ. 6. Μαρία ἀαγι- 

εἰἶϊ8δ ψμᾶπὸ ἀοοίριμπαϊ8 δοπεγίυϊα απιϊοϊέΐαβ. ραγαξαμέ. 

ΤΒαο, Π, άο. Οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες, χτώμεϑα 
τοὺς φίλους. (αἱ. 15. αιιρογίαβ ργοῦτο Ππαδογί. Αοπῃίτα 

Τῆῦο, Π|, 40. ἀρυὰ Αἰμοηΐθηβε5 τὸ πένεσϑαν οὐχ ὁμολογεῖν 
Ἃ 
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τινι αἰσχρόν. Οαι, 58. Π͵οηοϑἐΐβ πουγγείχδιιδ, αἰϊὲν,, δἱοιμεὲ 

φορεῖ πιγα εἰοξοπαάθγομπέ, βαγβ, φμο δοπαέξ αιῤοέογίέαβ 

γιασινα ΚΓ θέ, δοπίεηι ριοθ  ἐοτογν δγηαιϊαγῖθδ, ῬΓῸ δια 

αιιίδημο, ροΐοπέΐα οεγίαδαπέ. (Οποά 1π Ἐναρπιθη 8 "γο-- 
νίτια οί), ϑὗ λοπθϑέο ρωΐῤγιέγη, απ ρἱοδ ποτηῖπθ εἴο-- 

"γυϊπαΐίοηες αὐξξδοίαθαπέ.) ὙΠπο. ΠῚ, ὃ5. ἹΜετὰ ὀνόματος 
ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήϑους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστο- 

κρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κουνὰ λόγῳ ϑεραπεύοντες 

εἴο. Οαϊ. 52, Ζζογω γόγιάτα νοοσοζινία αΥΤ ΒΊΤη5., αυα --- 

γηαζωγιην γογι ὡμααοία Γογεϊέμεζο νοσαΐν, Ὑδπας, 1Π|, 

82. Τὴν εἰωϑυῖον ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἀντήλλαξαν" τόλμα 

γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσϑη. Ἰὰρ. σ. Εἕ ῥγοοζίο 
ϑέγομτι5 ογωξ δὲ ϑομιδ οοἠδιξτο, φωογίυ αἰξθγενγυ ὁο ᾿ΡΓῸ-- 

φίαοηίία ἐξπιογοτις: αἰέογιθγι δα ὡπαίαοζα ἐοπηπον τέο, αα΄-- 

Ζεγγα ρ]ενιμγψιιο δοϊοέ. Το. Π|, άο. ΖΔιαφερόντως γὰρ δὴ 
καὶ τύδε ἔχομεν, ὥςτε τολμᾷν τε οἵ αὐτοὶ μάλιστα, καὶ περὺ ὧν 

ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίξζεσϑαι᾽" ὃ τοῖς ἄλλοις ---- ἀμαϑία μὲν ϑρόά- 

σος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. ΤῸρ..42. Δέον αἰΐεῦοβ τἴγ- 

οογ ηιιονὲθ πιοῦῖο οὐ ψίοίοι. σοθγθέμβ τοϊοῖδοῦ ψοϊπιγιέ. 

ΤΉμο. [ΠΗ ὅ9.. Παντὶ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνε- 

σϑαι --- τὰς τιμωρέας ἔτι μείζους ---- προτυϑέντες, ()υδ6 Οἴπηϊἃ 

δχ οταιϊϊοπθ Γππ ΌΣῚ ῬΘΡΊΟ}15 δὲ ἀθϑουριοη 8 δοα Ομ] ἴῃ 
Οὐδοοῖβ οἰν δ θ65 ταρϑία πη, ΝΟΙ ἔϑηπθῃ 1185 ΤΉ πους 
1415 ραν θ5 ἃ δ] υ8ι10 πϑρ]θοίαβ νἹ 6015. [π|ὸ οὐδίϊο 86- 

ϑατῖβ ἢ δεπαία (αἴ, 581. [πὶ τ Ὁ]115' 8111}15 ογαϊομὶ Ιο μα 

Το. 118. 1’, δὲ αἴδραπθ ροθηϑιη οδρίξα θη ΓΕΟΡΗΤ ΠΟῚ 

16 ἀεργδοαίϊαν, αὖ ἃ οα]ρᾶ 6085 ΠΡούγο οοπείαν ; 566 81 

ΒΡ] οἴτιτη διιπαίαν., 10515 18 610 ]0 5 ΔΠαθδ πο ποχίμμη, 

εὐ Ῥοθηδπι “ΘΙ μου πη] 16 οΥἸ πα ηΐ, ἀδ 400 856 θῖν, πο 

ἀΘα δ]. ηραπ6 δα 14 1π ροϑέθυαπι ρῬυοΒΙ θη πὶ 5815 
γΑ] 1841 ἴον δ, σοπδηϊαν ἀδηηοηϑίγαγθ. ΔΎ ΟΡ πραγ δ 

Δ Ππονίδιιο δα] τα] 1165. οὩΡ. 49. σα ῬΠΟΥΠ]Ο115 ΟΡ ΊΟΠΘ 

Τοτο, Τ|, 89. σομηρανδΎῚ ροΐεδι. Οὐ ἢ αποά ἰρβατα 1]- 

Ἰάγ ἀο συ βϑβιη δὴ (6 Ῥυπι5 Βομηϑποττιπι στ ρι18, Οαξ. ΘΔ. 

6. 564., 4ὰ8ο, πἰσαηαια ἀοἴδηϑα ἃ ν1}15 ἀοοἰ15, ΠΟΒ18 ΠΟη-- 
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ἄστη 5618 αρία νἱδείαν, ὙΠπὸονα 48 ὁχουϊο οὐ ΡίΘαι 

ἀδθθγ 5. ΞΡ ΙΟΘΙ18, 

; ϑεὰ μαεὸ μοίδητ ς πᾶτα Ἰϊοογοὶ φυϊάθιι π8η0 σοιπρδ- 

χαϊοποπι ἰΐὰ Δισθνθ. οἱ δἰΐδτι ἀ6 ἰδίου οἱ8 δἰ 8.1} νἱνία-- 

ἐἰθαβ Ιοφπογθαιαγ, Θυμπηαμθ δὲ νου αἰλ8. δὲ ῬΡδΡπΊβ 108 6 

Ηἰβιοτίαθ βιμάϊο Ἵ που ἀ118 βι γα θαι οβίθημθγθίηιδ: ἰϊ06-- 

τοὶ εἴα ἀδπηοηβίγαυθ π46 ἢᾶ66 5160 οΥἷδᾶ εϑὶ. οἱ 

Θαϊαδίίαχα ΤΆΠΟΥ ἀ1418. ἀθαμα] απ [αοΐα πὶ 6886. ΠΟ 80] αὶ 

ΟὉ Βιυϊπ8 ργϑθϑίδηι μη, 884 ποιὰ οἰιβ να, ρδυγιίεν αἱ 

Τα ἀἸα15, ἴπ τειηρογα Β6Ἰ]οσαπι οἰ Πα δὲ ΘΟ Δ ΡΘὨ 15. 

1 θογιαιϊβ οἱ νἱνία 8 Βοιπδπογατα ἱποιαϊῖ: 8566. Παδο Πἰπι18 

ὯΟ58 ταϊϊπουεηῖ: ἴδηι ΘὨΪΠπὶ ἰθπηριι8 δὶ δα '᾿Γδοϊϊαπι ρῥτο-. 

στεῦϊ, Ὧε 400 ἴδηλοπ Ποἰιμλι8 δαάθπι γδιϊοηθ αἀἰβραϊαγθ, 

αυοά ᾿ΐὰ τεροιϊοπεβ ποὴ Ροββεηὶ δνϊίασὶ. Ἀοοδαῖ αποί, 

4088 τηδχίμηϊ τποτη πὶ ἴῃ Θ᾽ 18 81110 νἱἀθραηΐαν., ἴδπι, δὶ 

6 ϑαϊυβίϊο γεῦθα ξεοϊμη5, ᾿παϊοαία ϑιιπῖ. 6 8118. ποη- 

τᾺ}}18 αὐἀαἀϊ ροβϑυμὶ αφαδε Οὐ μοσ ἴα 1 611ο0 ἴαπι 8116 8 
ἃ ΠΟ} ]8 ἰαάδϊο ἀοοία δἰ αἰΠ1εσ ἀἸϑραΐανιι. Ναπο δαΐθηι 

οοηδιϊ ϊτχιιι8 τη 9158 ᾿ρ818 Ὠϊβίουίαθ οοη ον πιδιϊοηδια, νἱ- 
ἴδια δἰααα ἱπσϑηϊαπι ᾿Π1π8 βου ρίου 8, αααίθητιβ οὰπὶ Τμτι- 

ογάϊάα σοχηρᾶχαιὶ ροβϑϑαηΐ,; βρθοῖαγβ ᾿ἀθοαμα ἰι10 ΘᾺ ΡΠ ΟΕΓΘ 
ἐρτοριδια 

Τπιογαϊαὶε εἰ Τ αοὐέϊ οοπιραταΐξίοπο τι 

ἀἴιὰτι ΘΟΠβουρϑι: Υ. Ὁ. δ ϊαάογίοιις ΤΠ οὐδ Βάναυυδ, εἰ 
Ῥυϑοὶερι ργπα πὶ 416, 40 τερὶ8 ΒΑ ΔΓΟΓΌΙ ΠΟΥΠ1ηΪ5 Π16-- 
τϑουὶα ΜΌΟΠΔΟΙΙ ἃ. 1812. ΡΌΡ]166 οο]οθαίαν, τποὸχ νεῦπδ- 
οὐἶἷο ΒΕΡΠΟΠ6 ΤΥ̓ΡΙ8 ΘΧΒΟΓ ΒΘ πἀ8 1 οἰγᾶν]ῖ, πσπο δαΐθηι 

αἰ ἰαϊῖπ6 οΘοηνεγϑα Πα]0 ΠΡΓῸ ᾿πδαγου δῖαν, ῬΓΘΟΙ 18 ΠΟ ΓῚ8 

Πυπδ 5816 οοποθβϑὶί, (πὸ ἔδοίο ᾿πἰευργθίδπαϊ Ἰαθογομπι 
550 ΟΡ  ορίϊπηδ6 5ρεὶ αν ϑηΐβ 61}. ΕΠ ΠΙΡοσθη Τιαβαΐα8, ὁ 
οὔϊι5 Ἰηϊοσργεἰδίίομβ οί μῖτ8 1ἰὰ ἔεγθ βου πιόπϑι ἱπδιἰ 1, 

ΤὨποΥ 465 οἱ Τδοῖζιιθ σοπηπιαπθ πίοι 886 μαθεηὶ, 
αιοά, ἀμτὰ ἃ Ιοῃρθ μίβγίβϑααθ, αυΐθας παιδιὰ οοπυδηΐθ-- 
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Ῥαΐ 1] ΠῚ, ῬὈΥΙΠῚΪ ΠΙΒΓΟΥ̓ΤΟΟΓΊΙΣ) εἰ ἀταδοογναίη εἰ Κο-. 

ΠΙΘ ΠΟΥ ΠῚ ὩσηΟϑοοθαπίαν, Παΐο δα πα γι οηὶ ἀρ τη το 5 

οἰπἰδίγα 4 οάδπι 86.  ]ζαϊϊο 1ππ]σοθθαῖ, δἴαιιθ δἄθο 

αἰϊθηιϑῖῖο, 486 ΠΟΙ] ΒΘ ΠΡΘΡ ΠιὰΡῊΪ ΠΟΙ Π185 ΡΟ Ρ δ ςα 

οοοδιοῖία, δι ιπ6. ρϑίδτι 41 δεϊδηι νομ πΊ ΘΗ 6 Σ' Ρυοάϊᾳ 

εἰ. Οὐδα ἔδιηδδ 5: πη} {440 Α]ὲ6. ἸπηἸ{1' ΠΟΥ ΤΠ 581Π|]-- 

τά ταὶ, ἱπιρυῖπιῖ5 νἱνεαϊαπι πιαχίτηδ σομβρίοπαταιη. 8564 
νεῖ πὶ 115,. 4086 ἃριά αἰγαπηαιιθ. ἔαιο πιαϑὶβ ααδτη ᾿Γο- 
ΡΓίδΘ γοϊαπίαι! ἀοθθηΐαν πὰ} 18 οὰπὶ αἸΒΟ ΘΡ Π 115 πια]ία 

5απὶ σΟΏσΓαΘΠΓ8. ὶ 

Τανεϑηΐ5 αὐᾶθοὶ ΠΙϑίοσιοὶ ᾿ποια δ τῇ ὉΠ Π ππ91 Ρᾶτίθπι 
ῬτΟβρδυγ ταὶ εἰ βου οἰ 881Ππ11 ρα γα δἰτι5 ἃθν͵, οὐΐα8 ᾿ποὰ-- 

Ἰδη 85: πιὰ πὶ δϑὲ ΟΠ ΘΠ] {πη δῦ. 15 οὐαϊϊο ει ]6}18. 

Ὑὶν δαΐεπιὶ δἰ βεπῈχ νἹ 1 Ογδθοῖδθ ἀθνδβία ΟΠ Θ ΠῚ ΡῈΓ 
μοι! εἰὰ8. ἐγ σθηηδυῖπ, ααἴδοϊ οπθη ΠΟΘ 1551 ΠΤ τὰ 
να η, απ886 ΠΟῊ 4185 ἈΠῸ ἀρ Ρορηΐατη 18 ΕἸ ΠΟ π6-- 

γυηΐς: ἀαρτανα ἤθη ΓΟΡΏΤΩ ΡΌΡ ἢ σαν δὲ ρυἱποῖρῖα τπὸκ 

ΘΟΟΓΈΒΟΘ [15 ΒΥ ΡΑΓΟσ πὶ ἀποίου 8115. 
Τδοῖίι8 ᾿πανθη18 σομϑροχὶξ ἴῃ ΤᾺ] 18 ἱπη πιο 5εῖθ Β οΠΊ8-- 

ΠΟΥαΠῚ ΤΟΙΡΌΡΙΙοαα. γὰρ 485 1148 ὑΘΥ ΠῚ Ἱπητη τἀ 01165, 
4188 ροβίεα ᾿ἰβίου 5. β}15 ἀδβοῦῖρϑιί. Ὑ|νΠ15. εἱ δεῖββ ϑοία 
δϑὺ πιαχίπιαπι ρῬαγίθηι ᾿ηΐθ ἀπ δι] θηϊ απ ἀάϊπαε.- 

οἷπι ΘΠΠΟΓΊΏΣ ἱΠ]Ό 6}11 Το ἴδη1 (Αρνῖο. 5,. Ηΐϊπο, ποὸπ 

τα] ρῬγονεοίαϑ δεΐδίθ, ΟΕ εργανη αφυϊάοτη ἜΤ ΑΙΘ 111, 

αἰ προσ ῖουθηι ΟΡ  Πλτ11Π1., ᾿Χ1ξ ἴϑηηθη. νϑυρ θα ᾿ϑ 80 
118 18 χ᾽ }18 ἀπ! ἀθ πὶ ἸΠσΘΏ 5 βαδιϊπθηάδ ἴαία 56 βοθη 15 

ἱπηρ θυ (εν. 55.)}.. υ απο πΠοῸΠ ΔΠΊΡ]118 οἶνθ8, 868 
Βα δοῖοβ ἰδ ηΐαπὶ 80 5 Προ μα ]ο5 οοπιρ] οΐθγοί 7". 

τιογααθ ἰρίιαν' μἰϑιογίοιιβ ἰδ Ρουθ 5 νἹΧῚΐ ΓΘΡΌΤΗ 18 πὶ 
ον ἀομαίον ἰα θαπίϊαιη. ατᾶθοὶ ἰδηιθ ΡΙΟβρθοίτ5 πη ]ΐο 

[μι 1] πβίσιου. ΠΡουίοσααθ. Ῥνυδοίοσεα μος 80 ΑὙἹβίορῃδπθ, 

᾿ Χομορποηίε εἰ Ρ]αΐοπο 1] παπϊ δῖαν, Ἀοπιᾶμ5 ΟΠ ὨΪδὶ ἃ 

ϑεῆθοδ, ϑποθίομϊο εἰ Ρ]Πηο. 
Μθυμογ Ὁ1Π15 ΡΟΥΤῸ δϑὲ βῃ]Π]υ4ο0 Δ θον πα ἴδε! ΡὈΥ]- 

γαϊ, Ῥυδϑάϊιὶ φαβοαπααα δὰ τὸ 8 ρϑυθμάᾶβ δοοθαθμαὶ 



ΤΗΌΠΟΥΘΙΒΙ5 ΤΠΤΑΤΟΒΕΘΒ, 58 νἹ 

1πι8 Ραγϑῖον νει, ἃ ργαθναίθηΐθ ἔουίπαπα ἰηΐψπα, οο-- 
δοΐϊ διαπὶ βεσποπὶ Θαϊδίθ πὶ ἄρσοσο, Β6ὶ ῬΈθ]οα 6 ργᾶθεββα 

ἘΝυοΥ ἀἴ468 δορια ἔδγθθαὶ οουαυ πη, δοϊΐι5. ΠἰΡουίοβ εἰ 
βραάομαϑ. ΠΙ6 ε νἱϊα ῬΈΒ]οα ἴῃ ργιναίατη ταρη]βα8, νἱρίπεὶ, 
ΔΏΠΟ8 ΡΓΌΟΘΩΪ ἃ Ῥαΐγια ἐὰγ θυ! θηία 1 ἜΧῚ το ἀδρὶε; Πἴο πίον 
βρ᾽εμαϊάδ αυΐάθμι 564 νϑηᾶ πιαρὶϑιυαα ατα ψΟοα θα (ΑΠΗ. 

1,.3.} Θοπβθηι. Αὐ ΡΥΪΟΤῚ 1 ῬΟΒ8Θββ: ΟΠ 118 οἷα 5 πὶ ΤΠΥα- 
οἶαθ ὉΤἃ 5118. ἔϑηαηδηι ΠΟΟ16 ΟΟ]ΟΙΪ5 1 ΤΟΠΊΟὐ 8. ἰευσᾶθ 

Ῥαυίθη5, ντὲα δἰϊαυπϑὶ ἤθη Ἰποιη, ἔδυ θη ΠΘμἾι] Οθμοχία, 
οοιηρανδία εὐαῖ: 46 ῬΕΙ͂ ὉΠΠΠΘ ἴθ ρι5 ν᾽ πουΐα δαϑηϑὶξ 

βοοϊ δία 8 βία 8 Ῥγϑθροβίθι, 1 410 46 56|1{6 718 βερίθη- 

ἐγ] οἶ8 1Π60}18. ΠΙΘΙΟΥῚ 015 Ποβίυ δ, ΠΟ 51η6 ΪἌγογα οἱ 46-- 

δ᾽ ἀϑυῖο αποάδι Ιου τ Χ. 

Οὐάγα πο 466850 Ροΐογδὶ αἰτϊυθη 6 δηΐπ10 Π6]ΡῊ8-- 

ἀο 1114, 4181 ΟἿ ΘΟΠβοΙδηἰα τηδχίπιαθ σἱγα 8 ̓η ν1π 

οἵα ἱπιροαϊτηθηϊαπι Ῥγοάθυ πα! πὶ ΡῈ] Το πὶ σίσηϊ, 8564 

ποι περείαίαπι, αἀδο]]ηδίαπη τποάο ΟἤηΘ ΔΠΪΠΪ ΘΟΓΙΠῚ 

ΧΟΡῸ, αἀϊγθοίαση οϑὲ ἰῃ σου ροηθη 8 βουϊρία, 56 ρ  ἔθυπα 
ἱπσθη ΘΟΡΙΙΠῚ ΤΟ] θ 8. ΟΠ σ]ουοβα οι ϑ8θ6πέ 

ἸΤΩΡΘΙῊ ᾿πδρηΐα ἰθῆθγθ, βίου αθ διατὶ ἀποεραηξ: οἱ 

4υδηίαν!8 Ἔρτερία ΘΟΥαΠΊ ἔϑοία 1 ΒΕ ΠΟ οἷν [8:18 ἔαβερίο 
ἐχϑρθοίαπσα ἔμογῖης, ἴδίηθὴ Ἰαθια πάσηι οϑὶ Ροϑβιίθυι δεῖ, 

αάοα ἔδου!α5 ἀρθηαϊ ἀδποραία 115 οραῖ, χὰὰ δὐεηχία Πἷ- 
βδίοσιοι ἴδοι! βα ηΐ, 

ΟΡὰ8 ἃξσργαϑδὶ δ: ηΐ δπη}0 ἸΟΏραπι ροβὲ ρυδθραγαίϊο- 

ὭΘΙῚ, 118 ἀδηλι ΔΗ Ππὶ5, 4ἱ 4185 5ιιϑοδρίϊου ΓΟΡΓᾺ ΠῚ π18-- 
ΞΌΔΥΤΙΠΣ ἸΠΊΡΘΓΕ8 86β Πηϑ Πΐ 5 ΟΟγΪ ΤΌΡΟΥ 8 ἱπεχμαμβίϊ, 
{1 ἃ Τα νϑη το 8 ΠΕ ΟΘ ὈΓ 8. 

Οὐδηηνὶ8 ἀΐνευβα τηδίθυία βου ρίοΟΥ ΠῚ ΘΟΥ ΠῚ, ἰπ 60 

“ ἴδηηθη σον θη α ἀρ ἰατητηοάο, παοά τιἴθγηιθ ἰθπρογα εἴ 

ΤῸ8 ΘΧρΡΟΪ, απ86 ἀεσθηθγδίίϊομθπι, αἰ85ο] αἰ! 6 1 δὲ τ αἱ-- 
δ 1 (πᾶσαν ἰδέαν κακοτροπίας Ἵπαο, ΠΠ|, 83.) ἀπτπιπηπαθαὰπέ 

γὲ] δα ἀποερδηῖ. 

ΑΠΠαθμτία δὲ γα πϑρσυεββίο, πο ΠΡογίδεϊβ, {Π1Ὸ σευ ντα- 
{8 : οἰ γεπαιῖῖο, πἰο ροραῖϊ!, 1Π|ς Συρονῖ : πηϊα 5 Ηἷς ΡΙᾶπ6 



584. ΤΗΘΟΥΘΙΟΙΒ ἹΜΙΓΑΤΟΒΕΒ, 

ἀοἤοϊθηθ, {Π1Ὸ οπμηΐα ἀδνονϑη8. ᾿ϑεα Οτγδεοογαμ μετα 

οἰν!ϊθ. πιχία ᾿Ὡσϑηΐθ ΡΘΡΠ]ΟΙΒΠΙ, ΠΙΟΠδίΡΟβ15. ΡΎἸπΙοσ ι 

ληρθνδίονιιμι [ϑοὐϊ8 οαχσεραί: εἴ 4αδπιαυδπα ἃ οί ἰθυγὰθ 

αὐαθιΐα οοη θη Π|, τηὰ]ῖο δὲ ἰδοῦ α8, 408} ἰδίου ἃ 
᾿τρ ΘΕ Ι οὐ θ18 ἴθυγ 19 48 τ6 αγάθοιβ Δ ὈΟΥῈΠῚ δαῖτ πὲ 

᾿ῃηραηίθπῃ οἱ δυαν βδίπι μη δά θα ταιϊίομθ ρυϑεάϊοαὶ (1. 21. 

“5.), 4ᾳυἃ Βοιηδπ8 8 ππὶ αἱ δνοϊαμη δὲ ἱπρίουασα (Α πη- 
1Υ, 52.) ᾿πουβαῖ, ΠΙπα οἰαρῖι5 ἔαοίῃπη δϑὲ μὲν ἩΠου 1461], 

αἰ ον Ποιπαραπι ᾿6] Πα ΤΟΙ μα], δἰ θσ α ̓ ποσπάιτιηι 

Ρ6ι δοϊϊαιπ,,. τὖ πα γᾶρο γ85 πΠουυδάαθ δυεϊποίοϑα 6χ-- 

Ῥοβιίοι. 

Ῥεγίθοϊα γΘγῚ Δ σα ΒΔ ΠΊ]Π8. ΘΟΡΠΙΣΟ αἰγίαπθ Γαϊ 
ἀΠΠ01}19. οοιηρανδία, ΟΠ ΠΟ Ογ. ἰάπποα Ἀοιπϑηο αα πὶ 
Οταθοο. ἴαιᾶπι παὶς ἀσργαναίίοηθθ ϑιυγοσϑηὶαθ ν 6] 

Ῥαγίϊα τα δία! δημο] θπάαθ ἐγδηὶ; 564 δα πιϑηππὶ βἰπιαὶ 
1 ενίονα δὲ ὩΡογίουα δουαχη, 48 τερθὰ8 ᾿πίθυ τα θυδηΐ 108], 

1αάιοῖα ; ῥγδείεσθα οὐ] πὶ, 6186 ΒΟ ρΡ511, ΠΙ51 [68115, 

ἀι84.8}18 ἰδηηθὴ [αϊδ, ᾿ογηδπ 5 τ] πόροι ἰδηϊαπι Ῥανΐθιπ. 

Οὐΐη εοἰΐαπν ῥ᾽ υνῖπια ραίθθαμι ασαθοο, απὶ ΡΓΟρΥ πα 

δάμπο ᾿πϑπϑυοῖ 886 0}}]0 εἰὰ8, απο Γ658 ρι]οα 6 ρα Ό]1 66 

{δοϊαθαηίαγ: ΒοπΊαηΟ ἰθροΟγῈ 60 410 46 χϑθιι8 σαν β8]- 
7158 οσουἶτα δὲ ΡῈ. δρίϑίοἱαβ σοῃβα  α θαΐῃγ., 1ῃ ΓΟΔΠ8 Οἵ- 

Ῥιοαίογαπι δίαπθ 1π [516] ο88τη ἃυα Ισ αἴ αἴθ ΠῚ 8ΟΥΙΡ ΟΡ ἢ ΠῚ 
ΡΟ σοΓαι, ἴα ἱππὶ ᾿ΠΠΠΙΘΥΑ ὈΠ] απ. ΡΘπαίγ  π πΠὶ 

οταῖ. Οὐιδρτορίου 1111 Ρ] 8 σου 4π8πὶ παΐϊο οοπίϊσὶτ 5 ΠΠ]1 
ΒΟΙΏΡΟΥ Ἔχροποημάα ἰδηΐαπι, ᾿π]Ὸ 886 06 ἀδνεϊδπαάππηι 

ῬΥΠῸΒ: 1Π|π|ι6 Τππλον 68 182 8011 πο, αἱ Πα]ο τ ΒΕΓ Υ 8.1, 
χη οἰ δϑὶϊ βαηΐ, 

Αδαια δαΐθπιὶ βενουῖ βαηΐ δια 0 δὲ ἴῃ δα δ Π8 10} 

εὐ ἴῃ ργοβθδίίοῃθ. ον (αι18. διπϑηΐεθ, ψεΠ ΘΙ ΘΗ 1851116 

οοδυριιηὶ τ} αοια, 461}0015 ἸΘοΐου 88 8}1| 4]]Θχοσδπί (ἘΠ πο. 
1, 3ι. Ἶαςο. μη. ΙΥ͂, 11.) εἰ 1585 ορίῃϊομθθ, 4π86 46 

ἸΛΟΙΊΘΙἾ15 Τ)5] σα τ115 αἰ νυ ]ραίδθ ουδηὶ (ΤΠππο. 1, 21. Υ, δά. 

ας. ΠΙδῖ. ΠΠ, 55,2, ΤΙηροοαβϑὶ [8}1 8.115 δπΐμν ΒΟΉ ΥΟΙ, ἀ6-- 
γποῖ- 



᾿ ΤῊΠΟΥΘΙΌΙΒ ἹΜΙΤΑΤΟΆΒΒΕΘ, 588 

τηοπβέγδηὶ οχημῖα, πο αἰ θοπὶ οαρὶπηΐ», 564 τὲ ΘΟΡΙΪΟΥ 

ἀἰδοουπθηϊ θα ορνογβδηΐαγ, 

Ηδυὰά οβοαγαπιὶ ἀρὰ αἰγαίπαιι8 ΘΟΠΒ᾽ΠΠ 1 δὲ ρογ- 
ϑι:δϑῖο ἀοοθπάϊ, ΠῸπ τ 8 ἰαπία 1. οἰΐα μαι] η6 5 ΓΈγ αι οἵ; 

οαι588 : 60 δ ΐεια ξαϊανα 586 οι] ἰπϑίγ θη], Οοποιάογαπὲ 

επΐμὰ ἢἸϑέουα 8, 4188 ΒουῚ αἴ, Δ πα δι ΘΧΘΙΏΌΪα ΟΠ} 111} 

Θδυ σα πι., 4156 ἴῃ [αἰ απ, 8.0 δαάάθι οοηἸΠἸ0η6. δνϑη- 

ἰσταθ δἰπὶ (βϑοΐαπι τοῖς εἴδεσι διηλλαγμέναν ἽΠπαο. ΠΙ, 8ὃ5)). 

Ῥυίονατι Ἔχρὶϊοδιίομθ ραΐδηϊ Πᾶ5 86 Ἰπάπμοθγθ: ἐθπιοη- 

βἰγαϊϊοπθ ππαρηὶ του οοπίοχί 5. ΠῊ]Π8 Οἰν 8.15. δίπαα] 
οπγηΐμαιιι ἕαϊα ρυϑθαϊοθνο, εἰ δα Οὔ βθυν 1016. 4118 1818 

Ρτορυῖδθ Ἔχρουϊθηι δα 6586. [ἢ 60 ροπθπηξ ργαίϊπαμη ἰ8Ρ0Ὸ- 
τὶ 5815 οί δοίαστε ποϊαϊ: ὉΠ} ΟΠ 6 ΘΟΥ 1 δι ααΐμηι 86- 

ἀϊοΐαμα δϑῖ. (Ἑ πο. 1, 22. Τδο. πη. ΕΥ̓͂, 55.) το δνθηΐ, 

ΠΟ ἀδῃποηβἰγα Π ἀπ ΠΘα 116 ῬΘΥΒΡΙ Ομ 1, ΘΧρΡΟΓΙ ΘΠ ηῈ 
ταθίππι δἰ βεπ θη πτη, Οβ( θη] ν γὸ 88Πη6 ροΐδϑί, Πσθαργο. 
Ῥίει δ θο 5 ν]ν]5., ΒΘ ΘΙ Π( 11} 86.811} ΘΟΥ ΠῚ, αὶ 1 [8-- 

Τα  Παγ αἴθ 118 886 1ηϑ πα νου πὶ, δα] 6 αἰθϑίϊ δι} 

Ἰοηβα ργδϑοίδυιαβ, ααϑπι σδίθιῖβ Οὐ 18, 41] 161 58118-- 

σθρογιπὲ, ϑ οοθϑϑουῖ. (δι88 νἀ δία τα χῖ 6 8118 6586 1ἢ 

Ῥτδεβίαπιϊα ἱπρθηΐ! ΘΟΡΊΙΏ1, 81 61}} ἴὰ ἰθιηρθυδηια., ΡΟΣ 

4αδηι {Π14 αρὶὲ; ἀεῖπα δ 1 ρΙΌΒΡΘΙΟ βίμαϊο, 40 ᾿πηδρὶη69 

888 δα αὐ ἰβοῖα Θχοοϊπθυαηΐ: ᾽να, αὖ ρϑποϊ ον ΡῈ 8}050]-- 

ψαμῖ5. ἴῃ νογιἰαίθ δου δὲ ναπιβίδίε. 

ῬΙαπθ οοπιροίθϑβ τηδίθυϊαθ 8186. ΠΆΠΠΊΘΠῚ ΔὈΥΘΡΙ 8}» 
εα, βθυνδηΐ [ἢ ἸΠ6 610 τποίϊ 1, 4π|05 ἀσβου θηΐ, ἀπ ατ9 

μαπα δἰϊθηὶ δαμὲ 40 1ρ0518. 1πίθσυ αι 80 ΠΙΡΕΓα τ. ΠῚ ΠΊΙ1 ΠῚ. 
Το ἀ141 αυϊάθη) οὈ]θοίπι εϑΐ, απαϑδὶ τηϑὶα ρΟρυ]αν}8 

Ἰπηρου, ἃ πὸ 1086 ἰαθ818 δυαΐ, οοπϑαϊίο ρείοτα 48} 
εγδηὶ ἀδριηχίβϑϑοὶ. Αἰ σθ8 βϑβίδα 84|{6π|, 4188 ἰγαά τ, πο 

τὲ. ἀπαθίαγα ψοσϑη 86. 1 πηδῖ118 80 60 διιοΐαϑ, ΠΟΠ Θχιϑίϊ- 

γηδηάατη, οΟΠϑ᾽ ἀεγθ8. π1060 ἔμ Πα ἸΠσοη6 ἰαραπῃ ἰὰΥ- 

Ῥαϊϊοπ οι οἰϊανα ρα 11} ΘΟ ΑΓΔ Πα ΘΟΙΠΙΘΙΠΟΡϑΐ 9 ἔπ 
4ᾳαπ Ρ᾽βοιά 6 εἰν 6 ΟἸεοηθ Ἰοαυμαν, νιρίμίεβ, αἀδ6 

᾿αΐο φαοαπθ ΡοραΪ ἀπμοὶ 6586 ροΐθγαμΐ, ποῖ ἀεἰνδοίαϊ, 
Τἠμογά, 7. ΒΡ 



οὺῦ ΤΗΘΟΥΘΙΡΙΒ ἩΜΙΤΑΤΟΒΕ, 

ξονυ πηδηῖ οἱ ᾿πηιπθυ αι πο ἰαντἀθέ, οἱ αασππὶ ἐθηη θυ ἃ 5 

ταηάδηα δα ἴῃ δαχιππη ἰνρᾶχιῖ, σοπἰθηξα5 εδὲ δα εοῖ5 νου τ 

015: Τουίαπα θοπα επἰεῃΐθηι οὐ θα Ἰάϊβθο θα τη βαρ 6 τα 8Παυ]ἀ 

᾿ (εὐτυχήσας ἐπίστευσέ τι φρονεῖν ἽΠπαο. Υ, 7.). 
Αουὶαδ δἰΐδῃι Τ δοϊϊ 5 ἃ τ 1118 Ἰησαβϑαῖαν, ἰδπηθθηι. 

ἩΡοσίδι 5 οαγιίαϊθ πον πὶ 1ΠΠΡΟΡΙ ΠῚ ΠῚ Π115. δἰτοχ ἰηΔχ6- 

χἱῖ. Τα χποηδίγοϑα, Τ1Γ6 Βονυῆοα ἴῃ πα πΠ {5 εἰ 8 Π81- 

ται οΏ]Ρ8., 4186 ΡΓΆΘΟΙΡΙΙΘ ἹΠΏΟΟΘΗΪ πη ρ ον 86. δὲ Πρ Ὲ-- 

ΓΙοβα 6. 1η801{18 6 ἴῃ που 1116 δοοϊριαηΐαι, ἰὰπὶ 58 606 

ἴδιαι 56 η 8115. Δ ΘΒ βϑιηδθ ἱπα]σπδίϊοη5, ἔδοι!α ϑαβοὶίανθ 

Ῥοϊπουαηΐ Π8Πη0 505ΡΙΟΙΟΠ 6 πι. Ασοθαϊὶ φποά 1ρΡ56. αὐ ρνᾶ- 

ν18. 610118. [αοίϑη6. ἃ ροβίθγἰαῖθ εὐ ᾿ηΐδτηῖα πιθίμ8 8ἰζ, 
ῬΓΔΘΟΙ ρα ΠῚ ΤΔ 1118 αι ἀδοίαναὶ (Απη. ΠΙ, 63,), υοά 

{146} 1551π|6 ᾿πηρ θυ, φυρρα ΤΊ ΕΥΙΟ ΡῈῚ Θαπῃ πη πποΓ δ] 
ἔαοῖο, 4110 886 πηοεΐο, 4π8πι 1116 δἰ πηι ανθγαΐῖ 4 α] θη 86 

ΒΡΕγαΡ (Απη. ᾿Υ, 58.). Αἰϊδηηθη οὔ πη 8]]18 πὶ νΔΠ11ΠῚ 

ει. θυ ΡΥΪΠΙΔΙ ΙΔ. Ππὶ ἰδϑίιθ8 ᾿Γδοϊζαδ τα Ππν οἵ 

ΔΘΘ ΠΌΔΙ 115 5101 δὲ ρα Ό]Ὸ δουῖον θιι5. ΒΟΡΙΡ ΟΣ 8. Ομ 10 8, 
ὨΘΠΊΟ δϑὲ, 41 οοπίγδαϊοαὶ εἰ. Αὐ βουρία νθ})Ὸ δἶιι8 δἰ} 

414 σομίμ 8586. Ρυϊποϊραΐα8. οὐΐαπι, πὸμ οΥΘ 1116 ἐ6 

δου ρίον 6ο, 41 η6 ΟἸδυάϊαπι φαίθιὰ ππρθυδίογεμπι ΟΠΊὩ] 

Ἰαυείθ ρυῖναὶ (ἅππ, ὙΙ, 46. Βοπδιτα νι! πὶ ΘΠ ΡΙΘ6Π8)5 

ααἱ ἠδ υα]τΠπ]5 ΤῸ ΡαΡ]Π]οδ6. (ρου θ58 δούδιῃ συμ Οαΐο 

αἴψᾳαθ ἀε ῬΥΪΠι18 ρυΙποϊραία5 Ἰοαφαϊαι (Απη.1, 4. 1ΠΠ|, 27. 

28.),. 401 58 ΘΟΌ 11 8111} ΤΠ] ΪΠ16 οαραχ ἀθϑίμπαὶς Προγία-- 

118... 641 ἀΕΘηΙ 46 ΔΗ], Ὁ 66 111581 111} 11} {155 1 ὨΠΠ 616 

ΤῊ} 115 Τὴ 0615 ΠΟ Πηο60 ἐθϑίδι 1, 566] 1ῃ ΠΟΠΠ1}}15 δἰ 18 ΠῚ 

᾿ρεσα ργοβιείαν, (Α πη. ΤΥ, 20. Αρσῖο. 45. Απη. ΠΙ, 55.) 

Ἠοπεβίβ ἢ βίου σογ 1 δι θουι) Πα ποῖα,, φαδπηὶ {}06-- 

ΤΑ] ἴα 5 ἸΏ ΘΏΪ ΘΟΡΠΠῚ ἸΘοίου! 1η61}, οἰ βοῖῖ ΠΡ 581π18 46 

Ῥυοΐαηα δοστι βαριθπιϊα ραυϑιυδϑίοπθ (Ἰο, αὐ ἀρρα- 
τοὶ, ὅπ δϑὲ ἀεαγαμ, 4π|86 δεοπημη ροεία5 πη] α6 δά- 

ϑπηῦ δίηπθ ομηΐα πονογπηΐ (11, 11, 485.). [π᾿ ἔδοϊογιιμα 

ΒΘ ΠΟ ΤΏ ΘΗ ΡΥ ἢ αἰ μη, ποι ᾿αποίατα ἀοϑιἀεσαίατ: 

Οἰηη65 οογ 5 μυιμιδηὶ Γεοθοϑ8 ραιοΐϑοι! σαπΐ, Ομ η65 11-- 
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διά᾽πηε5 ἀδίθοιαθ, Ομ 68 ἰδτη θη 8] ἈΠ8ΠῚ, ΤΠ]ΡΟΥῚΪ σαπρία !-- 

Πδ πὶ, γεαποίαθ (Ἴ πὰς, {Π|, ὃ2. Ηἰδβι. 11, 58.). (οπένα αἰἴοι-- 

416 ΘΑΠΡιι ΠῚ Ο βου Π Πδἰα ΓΘ. ΔΠΪΠΠΟ 5010 1π|6]]Π ρθη δ 8 

παμα τ. ἔπ σ ΘΠ}, ΟὈΙΓΕΡ Ὑἱχ ρουϑίν πρὶ: σατιδὰ Βαργα- 

τηᾶ βα ποίβ σα] σίηθ ᾿πνοϊαία τπαπεὶ (ΤΠππο. Π, δέ. ὙΠ, 86. 
Το. πῃ. ΧΥΙ, ιτ5. 55. Ηἰβι.1, 3). Νοίαδθηπον σοί θ ] 

ἴῃ Βοπιᾶηο ΡΠ]]ΟΒΟρ ]ιἶα ααδπὶ ἴῃ ὥταθοο, αἰ ραγία ροῦ- 

Ἔριθ βοπᾶ πιᾶρὶ6 εἰϊδῃι Ρἰθυαπιαιι6 δἰ ασεμξ ἡπαι 4ο- 
τη 8.108. 

Μαχίπια ἀθπίαπο Δ θΟΓΙΠ] αἸσ Π 8.10 ΠΙΟΤ ΤΩ Ποπθεΐαΐα 

δυσίν. Μυ]ο πλΐητ5 4 δια σοίθυϊ νϑίεγϑϑ δα ϑίγιοἱἱ 58-- 

ῬδυϑιΠΠοπ 10 8 ΡΟΡᾺΪΙ ἃ. 88 6 0 }} 581, οοσηονογιηΐὶ δὲ ἰ5ἰ9 

δδϑιϊϑηΐ Πουηη6 πη. ΟἾδ6 ἀδροραμὶ 84646556 σογππηΐ οἱ 

σοαγρασηπί, δἴβι πη 18 ΘΟΡ Τ ν᾽ δἰ 6886 ἜΧΡΟΠΘΙ6 ἰϑη- 

ἴππι. 486 Δἰϊαογαηΐ. [ΙΠ᾿θυΎ 1 σοποδάιπιηξ 4] ἀθ π6ο65-- 

βἰἰαϊ! ; αὖ τη Θ! ον ΘΟΡ ἢ ΤΠ 6] ΠΠσεη τα ΠΟ Βα σσα 1, 5οὰ 

Ἰοναΐ 86 ᾿Ἰπβαρεν, Νοπ ᾿Πν ΘΏΪ88 ρια 605 δθηίθη 8 1] Ἠ11-- 

ἰδηΐθπι, ΠΘαῖ6. Ρ ΘΒ 810 Π6ΠῚ ἔγισ ἀ8η1: πθία 6 σταν ἃ 8 

1ηαἰεοίαια. ΒΘΡ8 ΠΟΙ ϑἐ!85111}18 δι απ ἱπηρεμα αηΐ: αἱ 

Οτδεοὰβ πὶ ῬουοΪα οἱ Βγαϑιάα, τὰ Ἠοιηδηθβ ἴθ ΤΉΓΑβθα 

δἰψφυς Ἠδ νι 0 ππονίασ, (Οδίθγαηι, αἰ ἰδ ρα5 ἔονι, 116 

οἰν αι !8 [65 68, μἶο ταἰ ΟΠ 6 1} Π]8 518 γΘϑρίοῖ, Ηδθ6 νἱνία 65, 
4αδιην 18 τπᾶρηδθ δὲ Τᾶρᾶθ, αδθα 6. ΘΟΠΟΙἸαίδ6 ταη 1} 

νον ἴδίθι ρον δοΐϑιη οὐθδηΐ δὲ βροπάθηϊ, ρ]θημδ ΠῚ ἰϑηη6Ὲ 

σἱπ δα !ριβοσπίαν δοοθάθηξθ ἀπ ατ νϑημϑίαίθ, 4186 ΠΟ 

Ιεποοϊπείαν ΠΘαὰ 6. [αβοϊπαὶ, 864 οοπιηονεῖ εἴ μροποίχαί, 
ὕἱιγίαας ΗἸἰβίουϊοο πὸ δα Ποίας [θ ν18 4 δοάδηι Οὐ Δ. 

5ΈΔΥ ΤΙ οἵ ΘρΙ πἰοπ ατη δαἀτιηρταῖϊο, δα δι ἸΠοϊοβατη οΟΠ1-- 
ῬΟΒΙ ΠΟΙ ἘΠῚ ΠΟῚ Πλΐη118 ὉΠ] μερὶ 6] σϑη 186, ἀα η τ Π-- 

αυδπ ϑιοὶον δι πη 8. } ἀδογαηι ν 6] ΠΕΡοῖ πὶ [ἢ [6 Π10]0 41-- 

αὰο οοπδι θη, ἴπᾶς Οτδθοὶ ορι8 ἃ 'μρ80 Ὀἰοηγϑίο, 

μαι δεαυο εοἰυ8 ᾿ἱπέιοθ, διε βοίαμ (ποίησις) ἐδοἰαναίαν 
(θίουγ5. Ερ. δὶ Ῥοιηρ. Ρ. 777.)» εἰ ροεῖδε ἀμὸ ρῥγδθοίαυι 

ἴδηι ρΟΥ 5 ΓΘοθη ον 5 (ον 61 π5. 1ἢ ρυδϑίαιηϊπθ ΟΥ ΟΠ 8 εἴ 

Ἀδοίπι8 ἰπ ρυϑοίδηϊηο Βυ απ η101) ἴῃ ἐν δοίαϊο πα ἀγριι- 
, ΒΡ. 



δ8ὃ ΤΗΠΟΥΡΙΌΙΒΘ ἹΜΙΤΑ ΤΟΒΕΒ, 

τιθηἷ ἃ Βοπιδπο ἀεδαμηρί!, ἰπογατ ἀπκϑγιηΐ, δοοαγαΐε 
ΧΟ ρ΄ απ οἰι8 8661 ΡΟ586. 

Μάρηδ 4υΐάοπι ρᾶγ8 αν 8, αΙθροβιεο., δια θυ5, ΠΡ Υῖς 
δβὶ δἰ πιρίοχ Αὐοσγ ΓΟ 1Π ΘΟΙΠρΡΟΠΘΠ( 8 ΤΘτι5. τ Χ 16 

Ταΐεηΐ!. ἈΡΊ4Ὰ6 ἰδ ρον ἢ ΠῚ ΘΟ 56 οι ΠΟΏΪ 86 ΘΟσοπηπηοαϑηΐ, 

φοηϑιδης5 ἀνϑεοὰῦβ 481 Πογη8Π68. 6Ὧ1, αὖ τοημ]θϑοϑξ 

ΔΏΪΠι15 ἃ ἀΟΠγΘβ.1015 Π18}15 (μη. ὙἹ], 58.), αἰ πι58 Βα πα 6 
ἴῃ δχίθυ 8 ΠΟΥ ΓΤ, 

Τη ταυαπι ἀο]θοὶῃ ψΘΓΟ 181Π| ϑρθοίδἔι ΘΠ] 118 4 Ό] Π8 1 

ΑΥ Ἰβοϊοβα8. 81 δα πο5 νϑηΐϊδϑοὶ ΠΡ 6Ρ ΟΡα ΡΡΙ. 41 60}16-- 
σοναῖ, ααϊσαμια ΤΊ ΠΟΥ 141 ρνϑο θυ ῖδθα πὶ δραὶ (Π ]οη, 46 

ὙΠπο. Πϊϑὶ. Ρ. ϑ45.), δἴαιθ πθ5 Δ|16π|15 5 ΟΥ̓ΤΟΟΥῚ ΠῚ 511-- 

Ῥγὰ τποίξαπι ΘΟρΡΙ ΒΟ ΠῚ 6Χ ΤΟΙ δοίαϊθ, 4105 Τπν ΕΠ 8}15 

τυ οι (841. ὙΠ, οϑ -το ι02.}.. ΟΠ 5116 1811 ΘΟΠΒΡΙ ΟΘΓΘΙ 118, 

486 οἱ φααηΐα δὴ} 0, αἱ Ἰεν δ ν6Ὲ] ἃ σΟΉ 8110 810 ὈΠΟΡ-' 

φϑητῖα, ργδοιθυι νη. ϑονθγῖον οἰϊαπὶ Ἀοτηϑηο ἢδο [ἢ ΓΘ 

εϑἱ αγδθοῦβ. Ουἱοσαυ!ϊ ἃ Β6110. απο βογιθιῖ, ρ8π6 4}16-- 

ἨΠΠῚ, ΠΌΠ}δ πὶ σογὶθ ἰπσθιη ΓΑ Ομ Εἰπ8. σουθηῆὶ τηΐον , ἃ 

1ρτοὸ 5600 δχοϊμπα. Να}1ὰ ῬὨΙάα6 σοπ ΘΠ οΥ 10... πιι}}8 

δεαπδίαπι εἰ ροείϑυιιμη ἴα 16 800 1518 ὉΠ Οἰ ΑΙ ΒΒ] ΠΟΥ ΜΠ, 

ῬΡΙΟΙ 65 ΒρθοΙθ [παἰγοὶ νἹΓῚ γΘΓΊ1Π1 σΘΥΘΠΠ ΒΘ ΓΏΠῚ ΡΘΕ 5511» 

πὸπ ἔδυιτον!8 αὐ ίταπι ΠΠΘν! !ατη, Νοη ρϑυϊΐευ Ῥάροο [ἰου]ξ 

6556 Βοπιαηο. Ομ ἢ σΟμ ΓΟ λδῖ10 ρεῚ πο ραία8 6 Ἐχμρεη 8 
ε856:, οοδοΐῃ8 δγϑὶ ᾿η5 5 1118 ΘΧΟΡΠΔΓΘ. {ΠΥ 81111Π|., 400 

ἩοΐΔ ὈΉΠΟΥ δἰδίι8 Ἀουμδθ Θ᾽ 8616 ΟΥ̓Ι8. Πεογεῖ, 86 χποήβ- 

ταῖθ τὰ ἔθοϊξ, δίηιιθ ρίδιβϑδαιθ, ἃ 8118 ᾿ποϑθρναία, αἴρηϑ 

ἴδιθ οοσῃῖία ἀο] σι (πη. ὟΙ, γ.). δε τ 5606 οοη- 

8 δῖ 40 1Π 60 ΤΓΒΙ8 σοηνϑηϊ, αποα 66 ταθυ5 ἀδαπε σγϑᾶ-- 

ψΊθῈ 5 41145 ἰδ6 οἰατ δϑίπηα οἰνουγα απ ππΐ, 4185 ΤΕΥ ΤΟΥ 

ἰδη ει ΠΟΘ ΟΥ δ Πἶ, ὉὮῚ δαὶ ΠΠΠ τὰ 1. ΠΟ δυο πη. ΠΡ 

οογία πἀ1οῖα αχϑίαθϑηϊ! ς δα! ΠΡΌ] ΠΟ ΠαΡ αι ΘΧΡἢ]Ο8-- 

ἀϊοὸ 4|]ΟΌ]15 ΠΟΘ ΗΝ δϑί, δ} Πα 6, ᾳαοά μΐδηθ σοπσνιπηΐ, 

ἴάτα σομἐδηΐαν ααοάαπηηοίίο 1118. 

Οποά τη ἰγϑοϊαιίοπθ Πα ΡΘΓ ΠῚ ΠΕΡ 86. ΕΠ γα ηΐ, 

δατι88 1 τηδίθυϊδθ (ἰἸβου ρα 18, ΠῚ8Ρ15. 48 ΠῚ ἴῃ Ἰρδου μη 
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οὈπβ.Π1ο δὲ νοϊπηΐαίθ σαδορθπήα ν δίαν, ρπα ΤΒυοΥ- 
ἀἸάδα ἀπᾶθ δαηΐ ρανίεβ δνεγβαυῖθθ, {π86 Ῥαἰδπιὶ [ἘγΡῸ 
οονππηΐ; πεῖς ν ὶ {ΠῚ σοίθυὶ αυαθοὶ ΟΠ] Π68 56 δα !πησαηΐ, 

ΟΥ̓Π 65 ἔδυ ἴῃ ὈΓθ685.. ΟΠ Π65 ἴῃ δοοϊθίϑίθβ ἀἸβοογ ἃ ΠΓ6- 

Ῥὶξ, σΟη5118., νΊΓ68., ΘΟμ ΘὨΓΟΠ68. αἰγὶ 6 Ρᾶγία; ἴοτ.- 

οἴσπα παρ] εχ, εχίϊβ ἀἴπι ἀπθῖα5. Αραὰ Ταοίίαμα 1μ1-- 

Ῥοναίου. θχθγοϊειι5 βεηϑία ἣξ ᾿πηροναίον τ Ιρ. ] οθ6., 1}}6 

ἀδιϊ, σεῖθυὶ ἰοϊθναπΐ, γορασπαίίο τπϑπθί, 864 ἸῺ οσοαίίο, 

σανίδι θη ἀρουΐ 101 ἰαπίαπι, ὉΡῚ ΘΧΘΓΟΙ 5. (Ἰ85θηϑιϊ, 

Πα οὐδ ἀϊϑιαποίῖο,, Παδο β 5068 56 110... 80} 15. 11 Ορρο- 
δἰτο, πδαθο ἔα! Πὰχ 88: {1πῶ4 ΒΟ! ] τὰ πιδηϊδϑί νυ. Πᾶ 668 

Ῥᾶχ ρει πέϊοβα πο δ μάθηι ρ᾽απα πιοάτιπῃ ἐρδοίαπαϊ μα 16-- 
Ῥαπίαν. Οὐηηΐβ ἴοτθ ρυδοραναῖῖο οἱ ἀθοϊαυδίΐο γοραπ), 8}1-- 

ΤῊ 115 4181, 40 τοσαηΐαν, ρα αταθοστῃ ἴῃ ΟΓΘΕΙΟΠθ 88, 

ῬτΟργα ρει 8 οἰπ5 νειΐθ, 1πϑϑὲ, ἴθ ν ΘΙ Δ Π]Ὼ Τ8ΓΟ 

ἴρ56 ραγίεβ αρὶΐ, 1056 δὲ βρεοίαϊοι", ᾿πϊου απ πιοᾶο α1ν}- 

56 Π5 αἰζ θη ον δ ν 6] δοθ 6 Π8 ποίδίϊοηθ 8:0 }16]. ϊοπιᾶ- 

ὨῈ5 ᾿ΠΟ5ΘΏ]1 Πα] Ὅ61 ἰοἱ αΠῈ ΟΡ εἴπη 1:., ἀὈατι6 88 80-- 

υπὶ οορί δῖα ρϑι μἰ θεῖ, βδίθγα! τι} 5 ηβαπι, Ὠἴοὶ ροϑϑιῖ, 

ΤΙμαοΥ ἀἸ{6 πὶ ΠῸ5 1 ἐΠπδαίΓΏ , 866] Ὁ δὸ οὐ" ἀϊηαίαπι, 18-- 

οἰϊαπι δὶ ἰοη ρα ΠῚ 56 ΘΠ ᾿ΠΠΔ  Ὶ ΠΙ1Π1 ΤΠ ΔΙΟΥ ΠῚ ΠΠΪΠΟΡΔΏ1- 

4πὸ οἱ δὴ δὸ ἀε!ποαίϑυττη ργοάύμοθγθ Ταπι δατηϊναπεα 

ΔἸτον 5 ἰδ ΘΓ 8, ἀπ πὶ Πυ]ὰ8 απάδοϊα, ἡποηίδμι 1}}6 

δϑέίθιη οο ἀθηιϊα 88 Βα ποῖδ, 4ὰὰ Πἷο 86. θα ίθει. 86- 

αυϊΐαν ἀείηθ. ΟΧ σουατῃ ναυϊθίαι 6 1} που αποαιθ, ἡποά 
ΤΠπογ ἀἀ65 Ρ] οι πη οἰν ἐδ θ5 ἐδ τα! αν, πη αΠ ΕΠ 1168 ν οἱ 

οενΐθ “πα ποιοηθπι Δ] 14 181 ᾿ππαρ τι, 1 δοϊμ8 πιϑρσὶθ 51 η- 
συΐα ρνορομῖι. Οὐδτιο 1πάΐροὶ ἷο που αι εἰ Ἐβον!ρ ΕἸ ΟὨΪ8 ; 
ἀραὰ ἢΠπὰτ ΠΟῺ τ Θοθϑϑανία δϑὶ, ν6ὶ 1ἀθο, αποά ρεϑυβομδὰθ 

εἰτι5 Ἰοαθη 85 1η ΡΒ] ΙΟΌπ ργοάοαῃΐ αἰααα δἴτι5 [ΘΙ ΡΟΥΘ 

αὔθαο, πιᾶθ 4015 ρΌΡ]οα ἀϊοεραΐ, δηΐμηὶ εἰπ8 ᾿π !οῖα ἐχὶ- 

5. ΠΠΠῈΥἹ ροίευαηῖ. Ἐἰίαιη Βομιϑηϊ8 ααΐϊάθια. απ ηι} !Ροὲ 

ΟΟΟΔϑΙ ΟΠ 6 πὶ βθοΐαίιι", ψὶῸ8. [815 1168 Ἰοα θη 68. ̓ μἀπ 6616; 

5366 Πη05 86] 18 615. ΤΟΎ ΒΘ ΡΠΟΠ ΕΠ Ψ6] γοἰαἰϊοποι γΓὸ- 

Τα} 48 πΔ οΥαἰἰοθ μα} ΕΠ 6.0 ποθ δηΐθιῃ. 
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ΑἸΩΡΟθ5 ἀδηΐααα ἢἸδίου 1018 ῬΓΟΒΡΟΥΤΠΙ6 50 οοβ8ϊ: οἵ 
6 Ῥυϑεοεάθ θα8 δἰ ὁ ϑιιοσθ θηιθυ5, βου θομϊ σεηὰβ ἴη-- 

᾿ΔΟΙΪ δἰᾳαθ ρα θηΐο ΟΡΘΙ ΠΏ ΘΟΓΏΤῚ ἀρ  ᾿55ϊ πιαμι οἵ ἴην 6- 

ΗΪΓ6 οὐ ἰθποῦος σοῃϑδίδηϊοβ οὐδ ΘΠ 11. ΒΕΘΥΘΡῚ οἰΐγα Γ1- 

βοΥΘΙῚ, 5 ΡΟ ΒΟΠΙῚ ΟἸΓα ΠΟ Οϑ. 118}, ἱΠΠΡΥ]ΓηΪβ σραν 68 οἷ- 

γα ἀϑρϑυδίθιῃ. Εἴθ ΟὔδοσΤα 4 ποαὰ6. ἀρ εο8 Πᾶ- 

βεηὶ ᾿σθ ΒΡ] ΘΠ ἀΟΥΟΙΠ4Ὲ6: 8ἰϑουῖθ δὶ βθνθγι88 δἰ 88-: 

Ῥ᾽ δ αν ἐἰδπιρονϑία συαν88. Πδθο τοσηδὲ ἴῃ 1118 ΟΥ̓ΑῚ ]ΟΠ15 

Ῥυδνηδίθ, αυ86 πϑυθπααδαμπδηῃ {6 }1}18 Ἰοντ αἴθ. 50] ΠΤ 

ἨΠΡ ΘΟ : μῸῚ ΒΘΚ ΘΙ ΠΠῚ ΨΘΥΡΟΓΏΠ ἠδ δοίη εἰ ΡῈ δυήα- 

Ο6 1 ΘΟΙ]ΟΟΔΙΙΟ 5. ΠσΘ απ, Αδαια Ιοησθ ἀπ ΡῸ τϑοθάθ- 
Ῥαηΐ ἃ νυ] ΡΑΡῚ ΒΘ. 5681 ΠΊΟΓΘ Σ 81 0 0} 115 ΡΘΥ ΘΙ ΠΠηρστια 46-- 

Ὡπὸ σομ οΥ ππα πα οὐαὶ, Απία δηΐμη ΤΠθον ἀ]άδῖη 5Ὲ ὈΠ]τη1-- 

ἰδ5 ροθ 15 [απ 1} ρΤΟρΥα {α1|, Ῥγοϑα ΒΓ ᾿η δοῖ 5 [8588 

5] 0] 1ο] 86 αἰ π10}}1} ΕἸ οση 8. 1ρ56 δ 6161} ποΡνοβ. ἴπ 
᾿Γδοῖίο οοπ ἃ Θορηοβοα8, 41 ΠΠπρὰδ 8|16408. νΕ] ροβία δ 

ΠΟΥ ΘΙ 5111} Δ Δ] ΘΧΟΘβϑιί, ἰαπααδιη ΤΕΥ ἜΘΟΘῊΒ. 5611 

ἀϑία! δ ναοὶ Ασσερὶΐ δὴ Ὠ]Π118 18Π| Θερσα ΐ θη}, «6 }108-- 

ἰδ}, ἃ} Ε0 γγ8115 τορογϑία οί, ΝΟ μηδ ρῖ5 ἰδ πη θη Ογᾶθ ΘΟ 

Ἠ ΟΠΊΔΠι15 ΟἸΠΏΪΠΟ ΔΘ δ ἰ15 8186 ΠΟΤ ψΘΟΉΗ8. [ας αἱ ἀρπά 

{Πππὶ ἰ’4 4 πνὰσηϊβοεηιίαε Οουρίαθ, δὶς ρα απο, βαῖνα 
σγανταϊθ. ὑγθϑηϊίαβ σαρ᾿ 5. ΟΥ]8. ἰθυγαΓΠΠῚ ΓΕΡΘΙΊ ΓΤ. 

66 586 ψ6ῦῸ οἱ ΟἿΣ αἀθϑιὶ αἰ 6 ἰδϑῖϑ ἰδβϑι νη δ5 εἰ ἰδ ν]8 

ῬΕΙΒρΙ Ομ 88. Π}Π1Ὸ08. δϑὶ ΟἸΠ|01}6 τη 6]}]6οῖπ, απϑηη 481 86- 

οἰἀονῖ, αὐ 86, πο πιοάο σα παῖ 8. ΘΟΡΙΠῚ ΘΟΠΕΙ- 

᾿ἰαυιαθ νἰγίατοβ, ἴπ 118 ὑδα αἰ γου θη ΏΓ, 

5᾽΄6, Οἰδ1 ἔδϑιϊπϑηΐοῦ., 51}}}Π{π4|1Π65 16] σαί 5ηΐ, 

4186 5.8 ΠΥ Ὁ ]ηἰ, Ορίπον, σομῃϊδοίυτγαπι. 1 δεξὶ 86 1111-- 

ἐφ πε 1 5101 ργοΟροβα1556 ἹΠππον ἀἸ46π|: σϑυ 8. ψΈΥῸ ΡεΥ- 

ΒΌΘΒΙΟΠΕΠῚ.. Πἴ6 1} αἰ πη] 16 τ] Δ ὈΠ]Π πὶ οἱ ποὺ 1 ΘΈΠΕΙΘ 

γΒ ΓΙ 5518 1} ΔΏΪΠ1Ϊ ΠΘΟΘΒ5Ι 1] 611 ΘΧΒ511}15588. 
Ἰ 



ΙΥ. 

ΒΑΒΗΛΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤῚΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΕ. 

Ρ̓ ΄ . . δ ΡΞ . . 

1. Τιοοῖ, ἴπ απῖθτι5 ναΐσο αὐτοῦ, 6 σοιῃραγϑίίομθ ἰδ ]π86 

᾿ππιστιαθ τεοῖθ, βου, 864 ΠὈΡῚ αὐτοῦ (ΡΕΓ 5ρὶν. 

Ἰοηθην}) Θχμθοηΐ. 

Α ἃ ". 1τγὅ. 544. 

(Τεπεπάτπι 51Π101, Ῥαδγιβίποτατα οοάϊουπι βρ᾽τ[8 ἃ 41110 

ὭΟΠ Δρρίοϊοβ 6588, ἰάεοφιβ Βοτιπὶ τηθηίϊοημθη ΠΌΑ ΏΒΠ 

ἤδτὶ Ρο556.) 

Ἱ 285 ἐΡΌΆ, τὸ μὲν. δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον, τοὺς ἔναν- 
τίους μᾶλλον φοβῆσον (458. Αὐξ. Ρᾳ]. ΕἸ. Ῥδη. γιπα. 

». εβο, 85. , 

80. Τοὺς αὐτῶν (5105) φίλους ἔκτεινον (455. Αυὺρσ. ῬαΪ]. 

Οἰίαν νιδᾶ. «ἡ. Ὁ. 

62. ᾽Εν μέσῳ ποιεῖν αὐτῶν τοὺς πολεμίους (488. Δὰρ, ΡαΪ. 
ἤες. ατ, Μοβαα. Ὑιηά. 880. 

θ9. «Αὐτὸν περὶ αὐτῷ σφαλέντα. Ῥοβίογτι8 (888, Ὁ. 480. 
82. Τὰ αὐτῶν (ποβδέγα ) ἐκποριξζώμεθα (485. ῬΑ]. τ΄. 1]. 

Ῥγϑφθοθαῖς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσϑαι. 
100, ᾿Επὶ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκήτορας αὐτῶν 

καὶ τῶν ξυμμάχων (885. Ατρ. Ρα]. Βερ. αν. Ὑἱπα, 

1η. Ὁ Ὑδ4.. 112. Ἴ1, 68. ΤΠ 02. 
τοά. Ἔτυχον στρατευύμενον ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τε καὶ 

τῶν ξυμμάχων (8585. Αὔὔς. ΡαΑ]. ΟἹ. Ἀερ. Οτ. τὰ. ΟἹ. 
100. 



59. ἘΕΑΒΒΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ, 

Ἷ, 112. ᾿Εστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τε καὶ τῶν ξυμ- 

μάχων [1011 οὐ ΒΟΓΙΡῚΙ εἰ 61, τὶ νιΠεἴαΓ., οἴ 65 
ΡΙϑείεν [ρ5. (ΕΚ, τοο, 

120. Περὶ αὐτῶν ((6 86) οὐχ ἧσσον βουλεύεσϑαι (888. 

ΟΙ. συ. Δι. τ᾿. 

152, Οὐδείς πω τῶν πρὸ ξαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο. 
Ατν. Ομυ. αὐτοῦ. 

: 

3 τ ᾿ » κ ε 3 Γ, ’ -- [Ἔν αἷς καὶ αὐτὸν (56) εὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν 
(855. Απρ, Ῥα]. Οσ. 1}. 

ά 3 ᾿ -»" “τς [χ τὰ κ ΟἸΒΧῚ » 25.» « τάϊ. ᾿“πὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
δαπανῶντες ΟΔ55. Αὐυρ, Ῥ4], στ. πι|. 

145, Οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τὴν αὐτοῦ φεύγειν 0458. Απρ. ῬαΪ]. 
Ε.. συ. 

τάά, “Ὅταν κἀκεῖνοι ταῖς αὐτῶν ἀποδῶσι πόλεσι (455. Αυρ. 
Ῥᾳ]. (Ι. Βερ. 6ν. 

ΤΊ, 15. Μη τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ καὶ --- ἐπὶ διαβολῇ 

τῇ αὐτοῦ γένηται. ῬοδίογΙα5 (858. Αυρ, (]. Ἀερ. αν. 

1δ, ΝΝεμομένους τὰ αὐτῶν ἑκάστους ἠνάγκασε μιᾷ “πόλει 

χρῆσϑαν (455. Βα]. αν. Ομγ. τι. (ἢ. Π, δι. Αἱ νΙα. 

1,2. (864 ΠΙ, τι6. πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος 
ῬΓῸ ν]ρ. αὐτοῦ. ΗΙο αποαῖα δὶ 1, 2.) 

25. Τὴν Δἴγιναν αὐτῶν πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν ῬΑ], 1, 

54. ᾿Επιφέρει τῷ αὐτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται (8458. Ρ6]. 
ΕΙ. Ἀερ. αν. 

68. Τήνδε τὴν στρατείαν ποιοῦνται αὐτῶν τε καὶ Χαόνων 

ΠΡΥῚ εἰ δουρὶ εἰ δα ργδοίεν 1105. ΟΕ], τοο. 
57. Ὕλη τριφϑεῖσα πρὸς αὐτήν (488. Αυρ. Βερ, Αγ, (ἢν. 

νείι. εαα, 

πο. Τοὺς νεκροὺς τοὺς αὐτῶν (8105) ἀνελόμενοι (855, Αὑρ, 

ῬΆ]. (]. Ἀερ. αν. Αγ. Οἷγ, ἢδη. ΟΕ, γά. 

ὅι, ᾿Εφύλασσον τὰ αὐτῶν ἕκαστον (858. Δ]. (]. αν. (τ. 

τῇ, Σ Οἱ 1.10. 

ὃν. Τὸ μὴ --- νιχκηϑὲν, ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν 
(858. Ῥα]. Οἱ. Ἀερ. αν. Αὐ. (δυ, νϑῖϊ. δαά, 
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ΗΠ, οϑ. ᾿Επορεύετο πρῶτον μὲν διὰ τῆς αὐτοῦ (ϑτιιπ)) ἀρχῆς 
Ρ4]. ΟἹ. Βερ. συ. Αγ. Οἢγ. πι. 

ΠΙ, 22. Βοηϑεῖν οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς αὐτῶν φυλακῆς Ῥα]. Ἀερ. 

50, “Ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὐτῷ φυλάσσοιτο ΟΔ58. ῬαὶΪ. 
6]. σ΄. πὶ. 

δι. Κατηγορίαν ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὐτῶν ἀπολογίαν (8585. 
ΕΙ. Ἀες. συ. Αὐν. Μοβαα. τη. Βδγ. 

65. ᾽Ες τὴν αὐτῶν πύλιν κομίσαντες (485. Ῥ]. (]. Βοσ. 
Οτ. Αγ. ἢν. Ῥδῃ, τη. Βαγ. νείι. δά. 

πῦ. Πείϑουσιν αὐτὸν πέντε ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλι- 

πεῖν Οκ55. ῬΑ]. μεσ. αν. ἀν, Οἢγ. θδη. νεῖ. οὐκ. 

ὅὃ5, Τῷ δεδιέναι τὸ αὐτῶν ἐνδεὲς τολμηρῶς πρὸς τὰ ἔργα 

ἐχώρουν Ῥαὶ]. Μ. εἰ, αἱ νΙἀοίαγ, οΟἸμπμ65 1001] δμπὶθ 
1105. 

η5. ᾿Εξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας αὐτῶν τε καὶ τῶν περιοί- 

κῶν (458. Ατρ. Ρᾳ]. (]. Βερ. αν. Αγ. (ἢν. Πδη. 

γιά. 1, 100. 

ἴν, 8. “Οϑεν ὁρμώμενον ὠφελήσουσι τοὺς αὐτῶν (55. Αὐῷ. 
ῬᾳΆ]. Ἀερ. στ. 2. νείϊ, εαά. 

54, "ἄπορον ἦν ἰδεῖν τὸ πρὸ αὐτοῦ (458. Ῥα]. (]. Βορ. 
στ. Δι. Οἰν. 8η. νεῖϊ. δὰ, 

ά2. Καταλιπόντες τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν (85. Δπρ. Ρᾳ]. (ΕἸ. 

Βερ. αν. Αν. Οἢν. τη. Βα}. νεΐ!. δα. 

θι. Οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῶν ὁρμῶνταν ᾽ 48. (455. Αὔρ. ῬᾺ]. 
(ΓΙ. αν. Αγ. Οἢσγ. τι. Βαγ. νείἱ. εαα, 

602. Τὴν αὐτοῦ τινα σωτηρίαν προϊδεῖν (55. Αππξ. ΡΔ]. 

ΓΙ. στ. Αγ. Οσ, Βαν. νεἰϊ. εὐ, 1ιάθμλ μϑυϊο ροϑὲ 

τοῖς δὲ προςκαταλιπεῖν τὰ αὐτῶν ξυνέβη. 

92. Οἷς γενναῖον τὴν αὐτῶν ἀεὶ ἐλευϑεροῦν Ατιο. Ρα], 6], 
συν. Αν. Οἰν. τη. Βαγ. νοϊϊ. οἂδὰ. 

χχὃ. ᾿Επὶ τῆς αὐτῶν μένειν ἑκατέρους (455. Ατιρ. Ρα], ΕΑ], 
Δν, Οἢγ, θδη. τι. 

120, Οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρένεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν διασώσειν Οδ85. Αὐρ. θα]. 

ΑΕ). ες. αν. ἕν, πὶ. νείῖϊ, δα. 
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ΤΥ, τ28. Προεῖπε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ (885. Ατισ. Ρα]. Η. Μοβαα, 
122. Πελοποννησίους ἐς τὴν αὐτοῦ ἀφικνεῖσϑαι (888. Αὔυσ. 

Ῥα]. στ. Αγ. Ομγ. ᾿ὼ. νεῖ, δαα, 

154, Κέρας ἑκάτερον τρέψαντες τὸ κατ᾽ αὐτούς (858. 

ΠῚ Λν. ἴ: 

Ν, 8, ᾿Επέξοδον οὐκ ἐποιήσατο δεδιὼς τὴν αὐτοῦ παρασκευήν 

(455.. Ρᾳ].. (]. Βερ. συ. Αγ. Ὁ γ. νϑι, δα, 

(9. Ὃς πρὸς τὴν αὐτοῦ δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται 

ΡᾺ]. ἃ πὶ. 8600. Αγ. Ομ ν. δῆ. Β. ΚΕ. Καὶ) 

10, “Οετις ἐλόχιστα τύχῃ αὐτὸν παραδίδωσι (455. Αὔδ. Ῥα]. 

Βερ. συ. Μοβααι. - 

18, Δελφοὺς αὐτοδίκους εἶναι καὶ αὐτῶν καὶ τῆς γῆς τῆς 

ἑαυτῶν (455. ΑἸ. Ῥα]. Ἀδρ. δι. ἤν. νεῖ! εἀὰ. 

ά!, Ἔχει δὲ (ἡ γῆ) ἐν αὐτῇ Θυρέαν (455. Ατξ. Ρα]. Βερ. 

Οτ. Αν. ἢν. νϑίϊ. εἀά, 

59. ᾿Ενόμιξζον τοὺς “ακεδαιμονίους ἀπειληφέναι ἐν τῇ αὖ- 

τῶν (455. Ατιρ. Ραᾷ]. ΕΟ]. συ. Αν. Ομν. Μοβαᾷ. τη. 

σά, Τοὺς νεκροὺς ἐσκύλευον καὶ τοὺς αὐτῶν ἀνείλοντο (485. 

Δαρ: Ρα].. ἡ. σε. Ομν. Ὁδη. τι. ΟΠ 0: 

στ. Οἱ ξύμμαχοι ἐν τῷ αὐτῷ ἐσοῦνταν τὰν αὐτῶν ἔχοντες 

(85. Αυρ. Ρ4]: 6]. Ογν. Βάγ. “νει, δα. ΕΠ ἀρ. 

79, ΤΠάθμΙ σππὶ βοὸς, στ. νιν ὦ 

ΥἹ, 58. ᾽Αγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλείονας ἢ πρὸς αὖ- 

τὴν ἀναιρεῖται (458. αν. ΟἾν. Βαγν, νεῖῖ. δα. ἢ 
άρ. Ἢ πόλις ἀμυνεῖται αὐτοὺς ἀξίως αὐτῆς (885. ΟἹ. ΟΥ, τὰ. 

ξρ, “άμαχος τῇ αὐτοῦ (5:4) νηὶ διαπλεύσας (858. ΑῸρ. Βα]. 

ΟΙ. στ. Αν. Ομν. πὶ. νοἰΐ. δά. 

6ο. "Ἔπεισεν αὐτὸν ὡς χρὴ αὐτόν τε σῶσαι καὶ τὴν πόλιν παῦ- 

σαι (455. Λυρ. Ο]. αν, Ατ. ΟἸιν. τα. ν εἰς. οαά, 

ὃ, ΕΪ τις --- τὰς Συρακύσας χασωϑῆναι μὲν, ἵνα σωφρονι- 

σϑῶμεν, βούλεται, περιγενέσϑαι δὲ, ἕνεκα τῆς αὐτοῦ 

ἀσφαλείας (855. Ρα]. (]. Ἀερ. αν. ΟἸΠγ. τη. Βαχ- 

νει. εαα. 

- Τοῖς αὐτοῦ (5:18) κακοῖς ὀλοφυρϑείς (888. Δῃδ. Ῥᾷ]. 

ΕΙ. ΟΥ. Ασὐ. (ἢν. χὰ. νεἰξ. εἀά. θίοι. ΜΔ]. 
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ΥΊ, γϑ. “όγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμέῶυν δύναμιν σώζοι ἄν τις, ἔργῳ 

δὲ τὴν αὐτοῦ σωτηρίαν ᾿Ἰδῃη. 

80, Ταῖς μὲν ὑμετέραις γνώμαις κρατήσουσι, τῷ δ᾽ αὐτῶν 

ὀνόματι τιμηϑήσονται (ὐὰ58, 6], μεσ. Οτ. πηι. Βεν. 

σψεῖϊ. εἀα. ᾿ 
100. Οἵ 4ϑηναῖοι αὐτοὺς οὐκ ἦλϑον κωλύσοντες, φοβούμε- 

γον ---- καὶ ἅμα τὴν κατ᾽ αὐτοὺς περιτείχισιν ἐπειγόμενοι 
Αὐυρ. αν, Μοβαι. : 

ΥΠ, ὃ. ΜΝΝομίζων οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὐτοῦ γνώμην μαϑόντας 

τοὺς ᾿4ϑηναίους --- (455. Αὐρ. Ραᾳ]. ΟἹ. Βδρ. Αὖν. Ομν-. 

σψείϊ. 6αα, 

θά. Αὐτός τε αὐτῷ ὠφέλιμος γένοιτο καὶ τοῖς ξύμπασι σωτή- 

ριος (488. Δυρ, Ρα]. αν. Αν. (ἢν. τη. Βαν. νοι, δά. 
6γ, Οὐκ ἐν τῷ αὐτῶν τρόπῳ κινούμενοι ταράξονται (0888. 

Αυρ. Βερ. Ατν. ΟἸν. Βαυ. νει. δα ἃ. 
ΥΠ]|, 48. Αὐτοί τε αὐτοῖς τὰ πράγματα περιστήσειν ἐς αὐτούς. 

Ῥοβίγθηγαιη (458. Αἄὕὔυρ. αν. Νοϑβημ. 

δ5, Αὐτός τε καὶ τὸ περὶ αὐτὸν ἐπικουρικὸν ἔχων (]. Ἀερ, 
σι. ἂν. Ογ. νειϊ. εὐά. 1η (858. Αὑρ. πι. ποία βρῖ- 
τι 5 ἀδοβί, 

85, Ξυνέπεμψε πρεσβευτὴν ---- περὶ αὐτοῦ ἀπολογησόμενον, 
εἰδὼς τοὺς Μιλησίους πορευομένους ἐπὶ καταβοῇ τῇ ἀύ- 

τοῦ. Ῥιϊὰ8 ε (ὑ485.. 0]. Βόρ. στ. Αγ. Ομν. νοιῖ, εὐά, 

(ομίνα Ἀδρ. ΡΓῸ 4] 1610 ἑαυτοῦ. 

2. Ἰιοοἱ, 'π 4Ὲ 1005 ΠΠΡνῚ ποηη}}}} γίνομαι ἜΧΕΙ ΘΠ. 

Αἀ νη. "οδ. 

ΤΡ. 1. 

2, ᾿Εγγινόμενοι νυἶσο, 864 ἐγγιγν. (458, Αὐξ. ῬΑ]. (, Α. Β. 

- ΓΙινόμενοι Ἐ.. 1. 
8. Γινόμενον (855. Αὐξ. ῬΑ]. (. Ὁ. Ἐς, πα. μι. Ἐ. 

12. ᾿Εγίνοντο ῬΑ]. Ε΄. Βερ. (6.) Η. 1. ". 

15, Γινομένης (458. Αυρ. (. 
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ἴτπ γίνεται. 

᾿Επεγίνετο (55. Δυρ. Α. 
ΐ ἈΠΑΘΑΥ͂ΒΕ Ὀίοη. Ρ. σοθ., 866 ρ. 855. γιγν. 

3, Παραγίνονται νυ]ρο. (Ο, ὅτ. γιμά. Βαν. νεῖξ, δἰ, πα- 

ραγίγν. 

. Παραγινόμεναν ΝΠ, μι. Ὁ, 

. Περιγίνεται ἘΝ 

. ᾿Επιγινόμενα (. 

. Γινόμεϑα Η. 6ν. ἢ}).1. 

5. Γίνωνταν Ε. 
. Γίνεται (55. Ατρ. Δ]. ᾧ. Εν ορ, (6.) Η. θυ. Ὁ 

ο, Γίνονται Ἐ, 6. (Βερ.) 

. Γίνεται Βὶ. τη, 

9. Παραγίνεσϑαι Ἰ᾿, 1. 

152. Γίνεται (888. Δι. ΡΑ4]. (, Ε', Βορ. (6.) αν. Ατν. 
σ. ᾽Εγίνετο Ἐϊ. 1. οἱ εχ ἐπιθμα. συ. 

σ. (Βερ) γίνεται. 
. ΓΠίνεσϑαι τ. 

. Πίνεσϑαι (455. πο. Ῥα]. Ἐ' ΒεΡ. (6.2)Ἐ{Ἤ. 

. Περιγίνονται αν. ἂν, Ομν. ῃ. 

1.10. 1|. 

Γίνονται ἢ. 

Τίνεσϑαι (455, Αυρ. Ε', Ἀερ, (6.) 

᾿Εγίνετο ἘΝ, 

Γινόμενα ἘΝ 

Γινόμενα Ἀν. Οἴν. Ῥδη. Τ᾿. 

. Γίνεσϑαι (458. Αυν. Ατι Οἴτ. 

᾿Επεγίνετο Αν. (δν. 
᾿Εγγινομένης (858. Διιρ. ῬΑ]. Ἐ΄. Βορ. (6.} Η. Μοβηι. 
Γινομένων (455. Αυρ. ΒΔ]. Ἀδερ. (6.) Η. 1. 

. ᾽Εγγίνεται (.. Ὁ. 1. 

. Τίνεσϑαι Ἐ΄ 

. Προςγινομένοις Ο. 

ἐ 

5, δινομένων (488. Δρ. (, ΚΕ, δὴν γιμά, δ. Πάθμι βία- 



Γ 

ὦ Ο' 89 

ι Ὁ σο 

ΟΟ ὧΥἵ Οἱ ῳ Οὐ νιν 

ὅσ. 

117. 
153ι 

, Γινομένην αν. 
. Περιγίνεσϑαιν (, ι 

, Γίνεσϑαι (ροϑβὶ λόγων) (485. ῬΑ]. Οτ. ((ἴο οἰΐατη ραῦϊο 
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ὅ, Παραγινόμενοι Ἐ, 
. Γίνεσϑαι (855. Αυς. Ῥα]. (. τ. 
. Γίνονταν Β., 

. Παραγινόμενον ὨδΔῃ, 

{ι0. ΠῚ, 

Ῥοβὶ) αὖ, 

,. Γίνεται Οε85. τ. τ, (ἢν. θη. 
. Γίνεσϑαι Αγ. 

. Γίνεται Ο. Ἐ᾿ 

, Γίνονται Βερ. Ἐὶ, 
. Τίνεται Ο. Αν. Ον. Ὁ. [.- σιμά. 

. Παραγίνεται α. Αν. Οἰν. Πδη. Μοϑβηὰ. 

. Περιεγίνοντο 10. 

. ΠΠαραγίνονται (485. Απρ. ΡᾺ]. (. Ε᾿ Η, Ε, Μίοθαι. 

ΤΡ. ΙΥ.Ψ 

. ᾽Εγίνετο {. Ἐ. 6. 

. Παραγίνονται Ο, Ἐ. 6. Ἐ. 

, ᾿Εγίνοντο (858. Αυρ, Ρα], Ε. Ἀεσ, (6.) αν. Αν, Οἢν. 
ΠΏ 8η. Εἰ. 

. Προςγινομένης Ὁ. Ἐϊ. 6. (Β.5.) 

. ᾿Εγίνετο Οτ. 

. Γίνωνται Ἀδσ. Αγ. 

. Γίνεται ἷ. ἂν. ΟἸν, ΠΏ 85. Ψιπηά, 

- ξυγγίνεται (458. Αυρ. ῬΑ]. (, Ε΄, Ε, (Β665.) Η. Αν. Ου, 
Β. Κ᾿, 1. τη. νοιὶὶ. βαα, 

Γίνεται Ἦ. Ὦ. 1. 

Γίνεται Ὁ. Ε΄. 

. ᾿ἐγίνετο Ο. 

10. Υ, 

9. Γίνου Ο. Αν. (Ἀν. Ὁ. Ε. 1. Κ. 
“4, Ἐγίνετο (, 1). Ῥχῖον δἰΐδιχι ρᾷ]ο ροϑῖ γινομένοις. 



5029 ἘΑΒΈΛΟΘΟ ὈΙΒΘΟΒΕΡΑΝΤῚΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΕ, 

δ. Γινόμενον Τὰ. 

ι. Γίνοιντο Βα]. 

δ. Γινομένων Αυξ. Ῥαϊ. Αγ, Κα, 

θο. Γίνεσϑαι 0. 1. 

θά. Γίνεται (1858. ΑἸ. ῬΑ]. 

110. ὙἹ. 

8. ᾿Εγίνετο ΟΥ. τη. 
22. Γίνεσϑαι ἸΚ. τὰ, τη. 

50. ᾿Εγίνετο (ἢν, 

46. Παραγίνονται Ἡ, αν. 

85. Γίνεσϑαι αν. 

δῦ. Γινόμενα νυ]ρο, 864 Δυρ. Ρα]. Ε', α. (Βερ.) Μόοβαα, Ὁ. 

Ἐ. Κὶ, γιγν. 

99. Γίνεσϑαι ΟΥ. 

110. ΥἹΙ. 

ά2. Γιν. Ἐ΄., 70.. 56Π16] (. . 

141}. ὙΠ|. 

10. 20. Γιν. δτ΄., 54. (ἐπιγιν.) 56. Ε'., 41. (παραγιν.) Ἀδρ, 

(6.) Μοβαψι. Ὁ. Ε. 1. Κ΄ ᾿ὰ., 45. (.,, 80. Ο. Βερ. (6.) 

Ὦ. ἘΞ ΤΠ Κι αν. θα κῶν δ το 

1., ὅ6. (488. Δυρ. ΡᾺ]. Αὖν, Ομυ. θδι., 87. (ξυγγίν.) 

Ὦ. Ε΄. 1. 

Γινώσκειν. 

110. 1. 

86. Γινώσκω Ἐς, 6. στ. Β. 

8γ. Διαγινώσκειν (,, Ἐν, Ἀφορ, (6) 
91. Ζιαγινώσκοντας (, Ε', Ο, 

126. Γινώσκειν ὦ. Βερ. Αι. Ομν. Μοβαιι. δ διαγιν. Ο,, Ε΄ (. 

(Β6.) 
. 711}. ΤΙ. 

42. Γινώσκειν Ἐ Ὁ. (Β66.) Αγν. ἢν. 

άο. Γινώσκοντες ΡαΪ. Ο. Ε΄. 6ρ. στ. Αν, Ομχ, δ. ἢ). Ὁ. ἢ, 

45. --ἰ -- Αὐ Αν, (μμυ. Παῃ. Εἰ. 



ἙΑΒΒΑΘΟ ΡΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΞΕ. ὅδ99 

48. Γινώσκει ψιπά. Ὦ. 1. 

65. ᾿Επιγινώσκοντες Αν. (ἢν. 
110. ΠΙ: 

ἀφ, Γινώσκω (455. Ῥα]. α. Ατ. (ἢν. 

66. 

66. 

ο ΦῈ 

Γινώσκω 65. (6.). Ιῃ Μίοκαιι.. ΑἸ θυ Πὶ γ ἀεϊθέαιη, 56 

ἃ Π|. 860. 50 Γ8 50ΓΙΡ 11), 

Τίιν. Ατ. Οἰε. 1. Βα:ι., δά. Ὁ. Ε᾿ 

110. ΤΥ. 

6ι. Β.1., 40. (διεγίν.) Βιερ. (6.) Ὁ., δο. (. Βδρ. (6) 
Αγ. --- ἢν. Μοϑβϑᾳυ. Ὁ., θ1. (859. Αυρ, εν, (6.) Ὁ., 
οῦ. (. Αν, Οἶγ. Ὁ. 1. ᾿ὰ. 

110. 0Υ. 

56. Γιν. Ὦ, Ἐ᾿1., 85. (488. Αυξ. Ἀδρ. 

9. 

ἘΠ ΎῪΙΣ 

Γιν, ἈΚ, 17. (μεταγιν.) ΟΔ55. Ατιρ. Ῥ4]. Ἐ.. Ο. 1. Μοβαα. 

ΠΡ ΠΡ ν 10. δ. .δ 4. 1. Κ͵ 5 ΑΟο ἡ Β ον Τὴν σδ., 58. 

Μοβαα., 8ο. Ε,. 
Τὰν. ὙΠ. 

1 Ν' Ὧν..1... γ5, ὡς Ἐ, ἴα. 80. Οὐκ 

8, 

) 

10. 

12 

“4, 

110. ΥἹΙ. 
Πνν Ὅχ. Κι. δεῖ, 

ὁ. Σύν γΡτο ξύν. 

Αἀ ρ. 209. 

ΠῚ}. 1. 

; ᾿ἀϑηναῖος ξυνέγραψε. Βι6Ρ. συν 5ῃρτα βου ϊρίο ξυν. Σὺν 
Ε., Ὁ. Ε- νιμα. Ε ι5ἴαι. δα Οἀ. δ΄. Ρ. 1801. 

“Ὁρῶν ξυνιστάμενον. (.. Τ᾿. συν. 

Πιστεῦσαι συμβαίνει να]σο. Ὠΐοη. απαΐον Ρ. 164. 412, 
80ὃ. ὅσι. ξυμβ. [τὰ εἰίδπ Ρᾳ]. Α. Ε, 6. Β. 

Τῶν. ἔξω ξυμμάχων. Νιηά. ΡἈ. συμμάχων. 

. ᾿Ογδοηκοστῷ ἔτει ξὺν "Ηραπλείδαις. Ὦ. εἰ Ρ. σύν. 

Φεύγοντας ξυναλλάξαι ν]ρο. Α. Β, (, Μοκηὰ, ξυναλλ, 



άρο 

20. 

27. 

20. 

52. 

44, 

Ὄς 

. ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. Αυξ. συμμάχους. 

’ 

ΕΛΔΕΆΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ. 

Ξυγγένεια. Ὁ. συγγ. 

ἸΝαυσὶ ξυμπλεῖν. α. συμπλ., 8566 ξ 5. 1, (ρεδεοθάϊ ραυΐο 

απ ἐθϑέλεν ξυμπλέϊν.) 

Αὐτοῖς ξυνέβη. Β. Ὦ. αὐτ. συνέβη. 

πΞύμμαχοι. ΘΠ}. Η ΘΓ ΠΊΟΡ. συμμι. 

Κερκυραίοις ξυμμαχίαν. ΑῸρ. συμμ. 

ξυνεσχύόταζε. (Οὐ. συνεσκόταζε, 

. καὶ ξυνεμάχει. 1. συνεμάχει. 

ὕστερον ξυνέμισγον. Αυρ, Π. Ὁ. συν. 

. οὖν ξυναγαγύντι. Ἐ᾿. συν. 
" ι , ΄ 

. ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ. (ὦ. σύν. 

8. τῶν ξυμμάχων. Ὠϊοη. ρΡ. 854. συμμ. 

ὅσοις ξυνειστήκει ξυγκαϑελεῖν. Τὴ. συνειστ. Ὦ. συγκαϑελεῖν. 

99. οὔτε ξυνεστράτευον. ῬΑ]. συν. 
115. τε ξυλλέξανκες. Δυρ. Ο. Η. Μοβαα. συλλ. 

χιὗ. ἔφη ξυλλήψεσϑαι. Νίοβδαιπ. συλλ. 

ὐνα]ρὸ τοὺς συμμάχους. Ῥα]. Β. (. Η. 1. ξυμμ, 

120. πόλιν ξυμβῆναι. ῬΑ]. 6. 

ὃ. 

14. 

0. 

--πνςὦ 

γ6, 
ὅο. 

ὅσαν ξυγκαϑελοῦσαι. Ἐ', σ. 

Ταῦ. ΠΠ. 

ἦν ξυνιουσῶν. (455. (. Ἐ' 1. σ. 

15. ἐγίγνετο. Ξυνεβεβήκει. (55. Ατπιρ. Ῥα], (. 6. σ. 
. Πανδίονα ξυνάψασϑαι. Νίοϑαμ. σ. 

, , [6 τὸ ξ 

. πᾶντες συνεταράχϑησαν ναΐσο. δν. ξ. 

, τῆς ξὺν "γνωνι στρατιᾶς. (458. (. Η, (Ὁ. Ου, 1, σύν. 

. παραλόγῳ ξυμβαῖνον. Ἐὶ, σ. 

Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. Ἀορ, (6.}) σ. 815 οἰΐαια 105. 

Το ΠΙ, 25,, μῖο σὰ τῇ. οβίϑυϊον ΕΥ̓, δ.:, ἃ. τιιν- 

55 ΥἹ], 7. 

δ. νύκτας ξυνεχῶς. Τη. σ. 

τεῖχος ξυνϑέντες. (0455. Δ]. 1. σ. 

καὶ ξυντεκμηράμενοι. Βερ. Ὠ. Ε.. σ. 

τῆς͵ ξυμμαχίδος. Η.. σ. 

90. ἦκο- 



ΒΆΒΒΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΠΑΕ, 4οι 

99. ἠκολούϑει. Ξυνηϑροίζοντο. Ὁ). Ἐ). 1. σ. 

102. σχεδάννυσθαν σύνδεσμοι. (Οπδιαη ον, τὶ νι ἀδίαγ, 
ἶ 110. 1Π|. 

6. ἡσυχίαν, ξυμμάχους. Ῥα!. Ο. Μοβηα. πη. σ, 
10. ἀλλὰ ξυνελευϑεροῦν. Ἐ᾿. σ. 

- ἀπὸ τῶν ξυμμόχων. 6. σ. 

56. ᾿4ϑηναίων ξυμπράσσοντες. (888. Ῥα]. α. Μοβαα. σ. 
59. οἰκείοις ξυμμάχοις. Ὦ. σ. 

άρ. μὴ ξὺν προφάσει. 6. σ. 

45, τῶν ξυμβούλων. 6. σ. 
ἀά͵ τι ξυγγνώμης. Ο. σι 

δι. τοῖς ξυμμάχοις. Ῥαΐ. σ. 

δδ. χώρας, ξύμμαχοι. Ῥαϊ, στ. Ἐ). σ. 1 Η. σ, εἰ ξ 5. ὅ ἃ]. ἅν 

89. ξυμπέσοι. (88. Βα]. ἢδρ. (6.) Μόϑᾳι. 1. σ. 

60. ΖΤέλλιδος ξύμβουλον. 10. 1. ἢ. σ. 

ὅ5, τοιαῦται ξύνοδοι. Ὁ. σ. 

90. ᾿Αϑηναῖοι ξὺν τοῖς. ῬΑ]. Η. ω. σύν. 

- Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. Οὐ. συν. 

96. βούλοιντο ξυγχωρεῖν. (855. ΑἸρ. (ἢν, Ραᾳ]. Η. ἢ. Ε. 1. ὁ 
110. ἴθλπαις ξυμμίξαι. ΑΕ. Ὁ. 1. σ. 

11ι. ἀϑρύοι ξυνελϑόντες. (. συνεξελϑ. 

112. τῇ ξυντυχίᾳ. Ὁ. συν. 

115. Σικελίᾳ ξύμμαχοι. Ὦ. σ. 

10. 1Υ. 

᾿ά, Τοὐπίσω ξυμπλέκοντες. Ὁ. ἴ. συμπ. 

11. μὴ ξυντρίψωσιν. ΒΘ. Μοόδβαμα. σ. 

16. ἐπὶ ξυμφορᾷ. ῬΑ]. Ο. Ε΄ 6. Η. Ὁ. Εἰ 1 πὶ. σ, 

20. τινὸς ξυμφορᾶς. ΟΟ. Η. σ. 

21. κατὰ ξυμφοράς. Ἐ.. σ. Τάδηι 8664, σαρ. ὑπὸ τῆς συμφορᾶς. 

24. οἵ ξύμμαχοι. Ῥα!. ΟΕ. Η΄ σ. 

ὅ0. πλέονος ξυμβαϑῆ. ῬΑ]. Η. σ. ἴῃ Ποο ἰδθηθῃ ὃ 5. ν᾿. ἃ]. τη. 
55. ἐπιόντα, ξυνετάξαντο. Ὦ.. Εἰ. σ. ; 

45, ἐμάχετο συνεχῶς Οἴηη68, αἱ ν᾽ ἀδίθτ, 
44. ὠφέλιμοι ξυμμαχόμενοι. Οἵ". σ. 

ά6, μετέωρόν τι ξυνέβησαν. αν. σ. 
Ὑπμογά. 1. σς 



4ἀσ. ἘΑΒΒΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤῚΒ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΑΕ. 

58, Σικελιῶται ξυνελϑόντες. 1. 6. 

6ι. πολλὴ ξυγγνώμη. διε. σ. 
62. δὲ ξυνδιασῶσαι. Οτ. σ. 

64. τῶν ξυγγενῶν. αν. σ. 
γά. τῶν ξυμμάχων. Ατιρ. ῬΑ]. Ο, Ἀερ. ((.) Μόοβᾳα. Ὁ. Ε' ηι. ς 
»5. δὴ ξυναγείραντες. γ΄. σ. 

σ7. στρατὸν ξυλλέξας. Ο. α. τ. Β. Ὁ. Ε΄ σ. 

- ἄλλων ξυμμάχων. (, Ἀερ. (6) σ- 

“- ᾿ϑηναίων ξυμμαχίαν. αν. σ. 

8:. ταύτῃ ξυμμάχων. Οτ. σ. 
86. ἕνα ξυμμάχους. (8858. Η. Ἐ. σ. 

“- γὰρ συστασιάσων οἴππι68, υἱ νΙδἴττ, 

ρά. δὲ ξυνεςέβαλον. (855. Ασ, Ῥαᾳ]. (, 1. Βερ. (6.) Ἡ. αι. 
Ὦ. Ε. 1. σ. 

--- μελλόντων ξυνιέναι. ΟΥ. δ. 

99. κεῖσϑαι ξυνέβη. Αὐο, Ῥα]. (. Ἐ. Ἀερ. (6.) σ. 

105. ϑαλάσσης ξυμμαχικόν. ΑὩΡ. Ρᾳ]. (, Βερ. (6.) Ὁ. Ἐς τη. σ. 
109. τοὺς ξυμμάχους. Αὐρ. Ῥᾳ]. ατ. Εἰ. τι. σ- 
-- οἰκοῦνται ξυμμίκτοις. Μίοδαμ. Εἰ. σ. 

114, καὶ ξυγγνώμην. (888. δ. 

117. καὶ ξυμβῆναι. Ἐ,. σ. 

- πειρασαμένους ξυναλλαγῆναι. Ἐ᾿. σ. 

124, ἑκάστων ξύμπαν. (885. Απρ, Ρ4]. Ε΄. δος. (6.) Μοϑαα. 
ὯὮ. Ἐ,. 1. τὰ. ὅδ. 

-- “Μαπεδύνων ξὺν Χαλκιδ. (855, Ατὺν. 4]. Ο. Ε΄ Βερ. (6.) 

Ἡ, Μοβᾳα. ἢ). ΒΕ. 1. πὶ. σ. 

120. διὰ ξυμμάχων. ΟΥ. σ. 
110.0.ὉΥ͂. 

δ. βοήϑεια. ξυγκαλέσας. Ατιρ. ῬΑ]. Βερ, Οτ. Μοβααι. Εἰ. σ. 
.9. παρὸν ξυμφέροντος. (458. (. Ε΄. ες. (6.) αν. Ὁ.Ε.1.Κ.. σ. 

- πρὶν ξυνταχϑῆναν. (455. Αὔσ, Β4]. (. Ε΄ Βερ. (6.) Η. στ. 
Μοβαα. Ὦ. Ε.1. Κα, γα, σ. 

« ξυμμίξαι. Ο, Ὁ. 1. σ, 

- «Δακεδαιμονίων ξυμμάχοις. Ὦδῃ. Ἐὰ, δ. 
10, αὐτοῦ συστραφέντες Ομλη69, τιῖ νΙαθίτιΣ. 



ΕΆΒΒΑΘΟ ΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΙ. 4οϑ 

1γ. τῶν συνόδων, οἴπ65, πἱ νἱαἀδίατ, 

τ, Σπάρτωλος ξυμμάχους. Οὺ. σ. 

52. εἰσὶ ξύμμαχοι. ΟΥ, σ. 

4:. χαὶ ἀονεγ ύψοντο. (455. Αυρ. δι. σ. 
43, αὐτὸς ξυμπράξων. ΗἩ. ἃτ. σ. 

δο. ϑύσωσι, ξὺν ὕπλοις. (488. Απρ, ῬΑ]. Ε΄, Βορ. (6.) Η, 

σε. Ὁ. Β. 1. Καὶ πὰ. σ. 

δ5. ξυγκαϑῆσϑαι. Ατι. Ἐ, Ὁ. σ. 
σι. τῆς ξυγκλήσεως. Ἡ.. Ὁ. ἴ. Μοβαι. σ. 

γ2. οὐ ξυγκλῃσϑέν. (455. Ατιρ. α΄. σ. 

γά, πόλεων ξυνελϑοῦσα. Ἐΐ. σ. ᾿ 

- ᾿4ϑηναίων ξὺν Αἰγινήταις. Οτ. α. 

γδ. ἡμέρᾳ ξυνέβη 6 (888. Δτρ. Ρα]. Ε, εν, (6.) Ὁ. Εὶ, τ. 

με ν]σ. δ. 

γθ. τὸν συμβατήριον νυΐδσο, 86 ΘΡΓΌΤΕ ἐγρουϊοιαϑ: Νεῖι 

ἰηξνα ποίδίμμ : οσυμβατ. ες, τ, “’ δὲ ξ ϑίθρῃ. 81186-- 
46 εἀά., αἱ οοὐ. Ρ4]. χα, 4}}, 

ϑι. τῆς ξυμμαχίας. Εἰ. ᾿. σ. 

11}. ἔργῳ ξυμφοραῖς. 1. σ. 

11)». ΥἹ. 

5. ᾿Ελύμων ξυνοικίσαντας. ΑῸσ. Βα5. Β. 6, Ὁ... Ἐ. 6. Κ΄. σ, 

6. ἐπαγόμενοι ξυμμάχους. Ογ. σ. 

45. ἐκ τῶν ξυμμάχων. Κι. σ. 

50. ἀναξόμενοι. ξυγκατέβη. Ὦ. Κ΄. χη. σ, 

56. κινοῦσι, ξύγκεινται. ΑὉς. ῬΑ]. Ε, 6. Ὁ. Κι. συγκ: 
4ι. ἐκ τοῦ ξυλλόγου. Κι. υῃ. σ. 

48. ᾿Ἐγεσταίοις ξυμβαίνωσιν. ῬΑ]. συμ. 

69. ἄλλο᾽ ξυγκαταστρεψομένοις. (858. Απρ. Ἐς, Ἀδρ, (6) συγκ. 

σι, τὰ ὀστὰ ξυνέλεξαν. ΑῸρ. Ῥα]. Ὁ. Καὶ. τη. συν. 

--- τς ξυλλέξωνται. Ἦ. τι. συλλ. 

ὅδ. ἐς ἕν ξυστᾶσα. Αυςσ. Ραᾳ]. Β85. ΠΗ. 1, Καὶ. χη. συστ, 

ὃ9. ἐχ Πύλου ξυμφοράν. Ἀερ. (6.) συμφ. 
0. ΥἹΙ. 

σ, πεζικὴν ξυλλέξων. Ἐς, Ὁ. πη. συλλ. 

11, γὰρ ξυμπάσῃ. Ἡ. συμπ. 
“ Ω "νῷ 



ἄρά ἘΛΒΒΑΘΌ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΈΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ,. 

10. 
ΜΙ 

. οὗ ξύμμαχοι. αν. σ. 

. καὶ ξυγκαλέσας. ΟΥ, σ. 

ὑμῶν ξυγγνώμης. ((888. συγγ. 

τῶν ξυμμόχων. τ. συμμ. 

ξυνέπειϑε διιὶ ξυνανέπενϑε. αν. Ατ. ἢν, σ 

. Σικελίαν ξυμπλεῖν. (855. ΑἸΡ, ΡᾺ]. 1. Καὶ, τι. συμ. 

καὶ ξυνεχῶς. ΔῸΡ. Ἀδρ. σ. (οΓ, οαρ. 8.) 

. καὶ ξυστρεφόμενοι. Ατρ. Ῥα]. 1). 1. σ. 

. ἀντίπρωρον ξυγπροῦσα!. (455. ῬΑ]. τ΄. ᾿ορ. (6.) Οτ. Ώ. 

Ἐ.Κ. σ. 

. τοὺς ξυστρατευομένους. Ἄδρ. σ. 

. ἕκαστα ξυνηνέχϑη. αν, Ὦ. 1. συν. 

. πολλῶν ξυμμάχων. δύ. σ. εἰ 57. συγκτησόμενοι, συνδιασώ. 
σοντες, συγγένειαν, συνέσποντο. ἢι συγκτῆσ. Εἰϊδηι, (.. 

οἱ Τὰ, σ. 

. ἄφϑονος, ξυνελέγη. ΟδΔ 85. Ατιρ. Β65. αν, Ὁ. 150.1. Κ. σ. 

. ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι. (4.55. Δαρ, ΡαΪ. Ὑυη.. ὁ 

. ταῖς ξυμφοραῖς. ΠΕ: ΡᾺ]. Ε', σ. 

,. ἐπιβαίνειν. ξυνετύγχανε. (458. Ἀ6ς. Βα]. (. αν. Κα. χὰ. συν 
νεῶν ξυμπιπτουσῶν, 1). 1. συμ. 

. οἵ ξύμμαχοι. τ, σ 

. ἡνίκα ξυνεσκόταζεν. ΟΥ. 6. 

ὕπως ξυσκευασ. Δι. ῬΑ]. Βδρ. (6.) Ὁ. σ. 

,. στρατοπέδου ξυνέβαινε. Βδρ. ((.) συν. 

. ὑπὲρ ᾿Δϑηναίων ξυμβῆναι. ΟΥ. συμ. 

. Τὶ 86. 1π||. Κατάνην. Συναϑροισϑέντες νυἷσα. εαή, 
110. ΝΠ. 

. ξύλα ξυμπορισαμένους. ]. Εἰ. τη. συμ. (Δί νι. “80. 4. 

ν᾽ 501.5 [Ὁ. συμ.) 

. νεῶν συμφοράν ντ]σὸ 12. 566 0455. Δηρ. Ραᾳ], Ἀδσ. ἐξ 

βασιλέα ξύμμαχον Οτ. σ. ,,οἱ 118 5. ΘΡΊῈ5 ἴϑπι τη πος ΠΕΗϑΙΗ͂ 
1 8} ΡΘΥΊΟΥ 5. 10.189. δὲ 1 ρ] αν νας νοοαθ1}}18, 8] 
8411 Μ85. εἱ οὐά. ἕξ Ὠαθεμηϊ. 
9 -» ΄ 

ἀγαϑῶν ξυμμάχων. αν. δ 

Σιυκελιμὴν ξυμφοράν. ΡᾺ]. σ. 



᾿ΕΛΒΒΑΘΟ ΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΒΑΚ. 405 

27. τῆς ξυμφορᾶς. Ο.. σ. 

45, χαλῶς ξυγκεῖσϑαι. (458. Αυρ. ΡᾺ!. Ὁ. Κ΄ πὶ. 

άᾳ, εἶτα ξυγκαλέσαντες. ὍΟν. σ. 

45, ὥστε ξυγχωρῆσαι. (855. Δυρ, ῬΑ]. ὅτ. σ. 
ἼΡΙΔ δια ραα]ο δηΐε μὴ ξυνεχῶς. Ὁ). σ. οἱ ἀσϑένεια ξυμβαίνει. 

Θ: νο. 
50. ἐγγράψας ξυγγνώμην. Ῥα]. Βδσ. ΤΌ. ᾿η. σ. 
6γ. οἵ ξυγγροαφοῖς. ῬΑ. σ. 
72. τετρακόσιοι ξυνίσταντο. Ἐ.. σ. 

- οὐ ξυνεχῶς. α΄. σ. (εἶ, ΟΔΡ. 22.) 

76, οὕτω ξύν. Ὦ. Εἰ. Καὶ. τη. σ. 

91. ξύμπασι ξυμβατικόν. ΚΚ. πι. σ. 
92. εἴρξαν. ξυνεπελάβοντο. Κὶ. σ. 
91. ὅσον οὐ ξυνειλεγμένοι. ορ. (6.) συν. ῬδΌΪΟ Δ}16 Ῥ᾽Ὸ 

ἐπῆλϑεν 4111 ξυνῆλθεν, Ἐ'. τη. συν. 
96. δὲ ξυμφορώτατοι. (455. Αι. Ῥα]. Ἐ. Βερ. (6.}) .. 1. 

πᾶν, σ. 
97. ἐκκλησίαν συνέλεγον νυ]σο. Οδηη. Βερ. Πδη. 1. 
χοά. τοιούτου ξυμβαίνοντος. Ἀ6Ρ. (Ό.) σ. 

δε ΤΡ Ὅγο ΟΣΊΣ: 

Ἄ ἄν. 210. 

Θετταλός τηᾶνρ. ἷ, 20. 

τον Ὁ.1.8., Ὁ.1 ΠῚ, 44. ὙΠ. γσὰ,, θίοη. ΤΙ, 85... Ἢ. 

ὙΠ, 29. [πὶ να]. Πρ υ 15. ὙΤ, αν, ΟῚ 801ι15 Β΄, ἧσσον. 

Ππτεσοσθδμ 1. 50. Αν., 5. Ὁ)... 65. ἢ. Το ἼΓ, 59. Τδᾶν, 

ΤΥ͂, 64. ρυϊπηατῃ (ει85. θα]. ΟἹ. Ο. Ἐν, Ἀες. (6.) ἢ. Βα8. 

σιν. Αὐ. Ομνγ. θδμ. ἢ. Ε᾿ 1. πὶ... Ῥοβίεα Αιρ. Βα8. αν. 

Αν. ΟΠν, Ε. εἰ ὙΠ], 54. (55. Αὐρ. ῬΑ]. Ο. ΗΠ. ον. 

Ομν, Μοόοβαι. ἢ..1. Καὶ τη. 

Θάλαττα Β85. Δ. Ο. Ε.1, ι5,,. νυ]ρο. δα. 1, 26, (ὉῸ] 

γχο (4585. Αυρ. Ρ4]. Ἀερ. Β45. Δ. Ὁ. ϑάλασσα), Ἐ-. 1, 



. 

άοθ ΕΛΕΒΔΟΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ5 ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΕ. 

107. 1ῖο., τ. ΑΥν. ΟἿ, θη. Ὁ), χά δν. ὟΝ ὅ., 

Οτ. ΙΝ, 16. Ν, 18. 41. Ατ. Ὦδη. ἸΚῪ,.ι.8., 0, ὙΠ, 25. 

Θᾶττον Ατ. Ογ, δι, Ε, 11, δγ.., Ἐν, ἸΥ, 6., Ὁ. Βερ. (6.) 

ΠΝ 10. 

Φυλάττειν νυϊσο, 6Πἀ. 1, 55. (ΌἹ Αν. ΟἸν, Ὅδη. Ὦ. Ἐ.. 

Τ. Ὁ. σσ.), Β45. τ. τ. ΟἿγν, 1)8π. Εἰ. Τὶ τ. ΤΙ 15.) 0858. 

ΟΙ. 17:5: ὍΣΤΟΤΥ; ἀἀὋὸ ΕΣ 

Πράττειν ἘΝ 1,57. 129. 1Π’ 4;, ΟΕ ΤΠ τοῦ ταν (Ἡν. 

Ὦδη.. Ὦ, ἘΝ. 1. 1Π|, σὰ... ἘΠΤΙΥ, δι. Αἥὖὶ νι τ πππξρ, 

αἰ νἀ δία, Υ, 45. εἴ ρνϑοίθν . οἰϊδηι 1], τ, Διαπράτ- 

τεσϑαι ΟΔ85. Αυρ. (1. Η.Ὸ ΨΥ, ὃ9. 

᾿Ἑλάττων Ὀϊοῃ, Ϊ, σι., Β6ρ. (6. Η, 1, γά., Ἐ, χο5., (0, 
1, 1ο,; Αγ. Ογν. Ῥδη. 1], ὅ9.., Ε. ΓΥ, 82. δ6., (.488. Βα]. 

Ἐ.Τ. Β. Ὁ. Ἐν 10 τὰ. οἱ 4Πὲ}θ!ΠΝ, 72. (ὉΪ σσ 50}}9 αἱ νἱάε- 

ἰῃγ, Αὐρ. εἰ Οἢχ. ἴῃ Ο. αἰγαμηααδ βίμηἾ), δ τ, σα]ρσο, 

ΥΙ, 95. Υ11, τό. ({π ῥγιοὴθ Ἴοσο ἮΙ... ἴπὶ αἰ τὸ, Η- εἰ 
Νίοβαμι. σσ.). Βορ, (α.) ὙΠ, 6. Ῥγϑδείθγθα ἐλαττωθϑήσε- 

σϑαι Ἐ΄ Υ, δά. 

Γλώττα Δυ. Ομ». ΏὭδῃ. ἵ, 1ι58., (1. 11..68. 

Κρείττων ΟΠΠ68, αὐ νἹΔ οἰ, 80.111 οἱ {γ}018 ΟΣ ΡΥ ϑδὶ 

πΡν] ΠΙ, 45., Ῥίομη. ΠΠ|, 85... δα. να ]ρο. ΠΥ, 29. (αδὶ 

Ἑ, σσ.), Ἐ. Ὁ. 1. 61}, 65. 

᾿Εξαλλάττειν οπιπ68, πἱ ν] Ποίαν, ΥὟ, γι. 

᾿Ἔτάττοντο 6. ΥΙ!, γά. ξυνετάττετο Δν. ΟΠ», Κὶ, ὅ:, 

Ταράττεσϑαιν ογῆῃαδ, εἱ νΙαοίαγν, ὟΙΠ, γι. 

Τετταράκοντα (855. Αυρ. ῬΑ]. Ε΄. Ἀερ. (6.) Δι. Οἢν. 
Μοβαα. 1. Κ. ὙΠ, 24., Ὁ. 1. οά. Τέτταρες Ὁ). 1. ΥἹΙ, γό., 
(ἰνν. Κα. ὙΠΙ, τοΣ., (858. Αυρ. Ρᾳ]. Ο, Ε΄. Ἀεσ. (α.) Η. 

αν. Ασὐ, Οἢν. 1. Κ.. νεἰϊ. εὐά. ΥἹ, 45. 
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ΒΑΆΒΆΑΟῸ ῬΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΕΙΡΈΌΒΑΕ. 407 
δ. Εἰς Ῥγτὸ ἐς. 

ἈΓΔΙΡ᾿ Υ. 

10. 1. 

᾿ Ἦσαν ἐς αὐτόν. Ο. εἴς. 

οὔτε ἐς τὰ ἄλλα Δυξρ. (455. Ῥ4]. Α. 6. Ἐ. 6. Η. ". εἰς. 

ΑἸίογα ἔογτηδ δϑὲ δριιὶ Ὀίοῃ, Ρ. “64, 858. ὅτ. 
ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις. Ὁ. εἰς. 

ἀντίπαλον εἰς ἕν ὄνομα νυ]ρο. Βδρ. (6, (855. Αυρ, 
ψτπιϊ. ὁ. ΝΗ, Ἡ. ἐς. 

, ἐς τὸ φανερόν. Ὠ]ΐοη. εἶς. 
. ἔχων ἐς ἀνθρώπους. Τία (855. Αὐρ. Ο]. Βερ. αν. δ]. 

ῬΓῸ εἰς. 

τὸ ἄλλο ᾿Ελληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν. αν. Ὁ. Ἴ. εἷς, (Ρδυ]ο 

δηΐθ ΟΠΊ 68 μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι.) 

ἀνασκευασάμενοι, ἐς τὰς ναῦς ἐςβάντες. Ἄδς. (6.) εἰς. 

(ΠΡΙάθηι 8 οοπδίαηζει βου] δἰ ἐς.) 

5. ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. 455. Αὐρ. ΒἈδρ. (6.) Δ. Ε΄. 
οη. Ρ. χοῦ. (564 ποῃ ρΡ. 8535.) εἰς. (ΡῬαϊο ροϑὲ οὐ μ68 
ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.) 

αἱ δὲ ἐς τὸ φανερόν. (455. Αυρ. ΡΑ]. Ἀεσ, (6.) Η. Δ. 
εἰς. Ώίοη. ρΡ. 8ὃ55. ἐς. 

. ἐςπλέοντι. Ἀερ. (6.) Δ». Ομν. Μοβαι: Ὁ. ΠΙοη. Ρ. 27. 

(βεἀ ποῃ Ρ. 835.) 50}ο]. Ριπά. εἰςπλ. 

ἐς τὴν Κέρκυραν. ΔΑ. εἰς. 

ἐς τὸ Ηραῖον. Ο. Ὁ. Ρεῖβο. εἰς. 
πέμψαντες εἰς Δελφούς νυ]σο. Βδς. ῬΔ]. ΔΛ. ἐς. ἢ 

. πεζῇ ἐς ᾿Ζπολλωνίαν. αν. Ὁ. Εἰ. 1. εἰς. Ῥαιίο ροβὶ Δ. 

εἰς τὴν ̓ Επίδαμνον. --- ἦλϑον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν. Οὐ. Δ. 

0.1. εἰς. 

. ἐλθόντες ἐς Κύρινϑον. Τίὰ (455. Ατρ. Δ, Ε΄. 6. ρίο 

εἰς νῃ!]σ, 

νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν. Ὁ. εἰς. 

ἐς κρίσιν. Αὑρ. Ῥὰ]. μεσ. (6.) Δ. εἰς. 

ἴμ1ἰ, ἐς ἡμᾶς. Ἀδρσ. (6. εἰς. Ἐϊ εἰς οἷ 5. 1. ἃ]. χη. ἔς. 

ἤη. -- -- Ο, εἰς. 



4.8 ΒΆΑΒΒΑΘῸ ΠΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΒ. 

40. ἐς τὴν νίκην. Ῥδπ. Ρ. εἷς. 

-- σποράδας ἐς τὴν ἤπ. Οα588. Δυσ, Ο. Π.. εἰς τήν. 
δ1, ἐτελεύτα ἐς νύχτα. Ἐ.. εἷς. 

Ὁ, Κορινϑίοις ἐ ἐς τοὺς ᾽48. Ἄερ. εἰς. 

48, καὶ ἐς τήν. Ῥ. εἰς, χαρά ἴῃ ῬΡμμπογῖθις εχ μου ᾿ἰδτο 
ΟΠ ΘΠΊΡ}1π5 ΠΟ 11Π1. 

65. ὡς ἐς. 14 Ε΄. Ἔγτον ὡς εἷς, ΑἸΙ εἰς ΟΠ]. 

θά, δὲ ἐς τήν. Ὁ, εἰς τήν. 

- ἐπεξῇει ἐς μάχην. Ο. Αν. Οἴν. Ὁ. εἰς. 
θγ. εὐϑὺς ἐς τήν. Βερ. (6.) Η. εἰς. 

71. παριτητέα ἐς τοὺς Ζακ. Ἀδ5. (6) εἰς; 

γ5. λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς. --ττ το εἰς. [ἴὰ οἰΐδιη (858. 

- ἐςβάντες ἐς τὰς ναῦς ---τ -τα εἰς (8εα ἐςβ.). [18 εἱ- 

ἴθι Ρα]. 

γ8. ἄνϑρωποι ἐς τοὺς πολέμους. Ὁ. εἰς. 

82, μὴ ἐς ἀπόνοιαν. Ἐδρ. (6.) εἰς. 
ὃγ. ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο. Ὦ. 1. εἰς. 

90. ἔσται ἐς τὸ ἔργον. Ὦ. 6. εἰς. 

- καὶ ἐς τήν. Ἀδρ. (6.) εἶς. 

92. τὴν ἐς τὸν Μῆδον προϑυμίαν. 855. ΑἸρ, εἰς. 

101. ἐςβαλόντες ἐς τὴν ᾽4ττ. ΟἾν. εἰς. Τὰ οἰαηι Β8]. 

103. ᾿4ϑηναίοις ἐς ξυμμαχίαν. ἘΝ. εἰς. 1014. Ὁ). πρῶτον εἰς 

᾿“ϑηναίους. 

γ06, ἀφικνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα. Ἐ, εἷς. 
ιο6, τοὺς εἰςελϑόντας. Τί νι]σο. Ὁ. ἐρενϑ. 

107. στρατευσάντων ἐς Ζωριᾶς. Β. εἰς. 

110. πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον. Ἀερ. ((6.) εἰς. [τὰ οἰΐαπι Βα ά, 

112. νῆες ἐς Αἴγυπτον. (888. Δερ., εἰς. 

1)4, τῆς ᾿Ζττικῆς ἐς ᾿ Ελευσῖνα. Ὁ 8585. Δρ. Ρ4]. Ο, Ηορ. Η. εἰς. 

- πάλιν ἐς Εὔβοιαν. Ἐν. εἰς. 

118. ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους. ΠΙοη. εἰς. 

120. ἐς τοὐναντίον 6 855. Δυρ. ῥα]. (Ἰ. Ἐ, Ἀδρ. (6.) Η. 

885. οοὐ, Αν, ΟἸιν. Μορηι: Ι. 510}. ργὸ νυ]σ, εἰς. 
121. τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον. 455. ΔῈρ. Βορ. Η. στ. εἰς. 

124. νομίσαντες εἰς ἀνάγκην (455. Δὺρ. Ρα]. Ἀερ, Η. 

Ψ 

᾿ 



ΡΑΚΒΑΘῸ ΡΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΆΔΕ. 4ο9 
128, ἀφικνεῖται ἐς ̓ Ἑλλήςποντον. 6. (Ὁ) εἰς. 

1530. ἐχρῆτο ἐς πάντας. Ὁ. :εἰς. 

- ἑαυτὸν ἐς κρίσιν. (α. εἰς. ᾿ 

152. καὶ ἐς τοὺς Εἴλ. [ἴὰ ΘΟ]. 6 Βα8. ὅν. Δυ, Ο"σ., υὧἱ 

νιάἀδῖανῦ Απὑρ, Εἰχ Ῥαν8. (Ὁ. Ὁ. 6. Ἡ. εἰς, 

- ποιεῖν εἰς αὐτόν νυ]σο. Αν. Οἢν. Μοβαμ. ἘΕ). τη. ἐς, 
55. καλύβῆν, ἐς ἦν. Οκ55. Αὐρ. εἰς. 
4, χαὶ ἐς οἴκημα. Ὦ. εἰς. 

- ἐφελϑών. Ὦ.. Ε!. 1. εἰς. 
157. ἄνω, ἐςπέμπει γράμματα εἶς. 155. Αυσ. ΡΑ]. δ΄, (6.) 

Ἢ. συ: 1. εἰςπ. Ῥτὸ εἰς 8111 ὡς εἰ πρός. 

141. βίαιοι ἐςξφοραί. ΟΔ55. ΑὕἸτιρ. Ρᾳ]. Ἐ. α. στε. Ὁ. Ε΄. 1. εἰςφ. 
142, πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων. α΄. Ὁ. 1, Παη. εἰς. 

ΤᾺΡ, ἢ. 

5, ἔλαϑον ἐςελϑόντες. Αγ. ΟἿ ν΄. εἰς. 

πλείους ἐςεληλυϑέναι. Ῥα]. εἰς. ὌΝ 

καὶ ἐς χεῖρας. Ὁ. εἰς. 

νῶν . ἐςπίπτουσιν ἐς οἴκημα. ῬαΪ]. εἰς. 

δίοδον ἐς τὸ ἔξω. Ἀδα. (6.) εἰς. 

. τῇ ἐςόδῳ. Αν. Οἰν, Εὰ. πα. εἰς. Φὺ 

στόν τε ἐςήγαγον. Ἐ). εἰς. 
. ἑκάστης ἐς τὸν ἰσϑμόν. Ο, Ἐ', στ. 1. εἰς. 
. Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν. 1. εἰς. 

Ὁ] , ἐςπίπτοντας ἐς τούς. Ἀεδ. (6.) εἰς. 
. ᾿Αϑηναῖοι ἐς μάχην. Ἐ,, εἰς. 

. ποιησάμενοι ἐς τήν. (Ο. 1. εἰς. 
. εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. Ἀορ. (6.) Μοδηα. εἰς. 

. ἐπειςέρχεται οὐηη68, αἱ νἱ είν. 

-»-"- 

ΘΟ νι ὧὐ οϑ ὦ οὸ 

ὩὉἹἽ Ὁ ΩΟἡ ΟἹ ΄Ὁ . πάντων δ᾽ ἐς τήν. Ο. Ἐ, αν. Ὁ. 1. εἰς. 

. τὴν ἐς τούς. (485. Δυρ. Πρ. (6.) Η. στ. 1 εἰς. 

. ἐςβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα. (455. Δυρ. Δ]. 6. Η, εἰς. 

,. κατέβαινεν ἐς τά. Β6σ. (6.) εἰς. 

ἂν ἐς ὕδωρ. (158, Απρ. Ρα]. Ο, Πορ. Η, αν, Μόβαα. εἰς. 
-- ἔδρασαν ἐς φρέατα. (855. Βα]. Βερ. ((.) Η. εἰς. 

. γένοιτο, ἐς τοῦτο. ες. (6.) Η. εἰς. 
ε 

Ὥ- μὸν ςοο Ὁ 

Ι Φ 

ῷι ᾿"Ὡ-Ὡ-» 



άιο ἘΑΒΒΑΘΟ ΡΙΒΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕΚ, 

δά, οὐκ ἐοῆλϑεν. 6. Η. εἰςῆλϑεν. 

66. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν γῆν. Ὀδῃ, εἰς. 

70. τάλαντα ἐς [τὴν] πολιορκίαν. Αἰ. Ρ4], Ο. Ἐ. Βοσ. (6. 
Η. Οτ. 1. εἰς. 

γὩ. ἐςελϑύντες ἐς τήν. 65. (6.}) Πδη. εἰς. 

γϑ. ἠνάγκαζον ἐς τὸ ἔργον. Ὦ. εἰς. 
γδ. ὅτε ἐς τήν. Ὁ, εἰς. 

79. ᾿4ϑηναῖοι ἐς τήν. Βι6δ. εἷς. 

80, πέμψαι ἐς ̓ ἀκαρνανίαν. Ῥα]. Β6ς. (69) Η. 1. εἷς. 
1. ἐς χεῖρας, ΔῊ. τ]. εἰς. 

84. κατέστησαν ἐς ἀλκήν. Ο. Ὥδη. 1, εἰς. 

--- φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας. Ὁ. εἰς. , 

85. προςεπέστειλαν ἐς Κρήτην. Ἤν. εἰς. [ἰὰ Ῥᾶπΐο ροβὲ στ. 

86. “Ρίων ἐς τήν. ῬΑ]. Ὁ. Η. Β. }. 1. εἰς, ; 

80. πολλοὺς ἐς τόν. 6. εἰς. 

90. ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον. (., εἰς. 

92. ἐτράποντο ἐς τόν. ῬᾺ]. Ε. Η. εἰς. 
-- ἐξέπεσεν ἐς τόν. Ὁ. εἰς. 

-τ- ἐφέπλευσαν ἐς [τὸν] κόλπον. (855. Ατιρ, εἶς. 

- ἧ ἀφικνοῦνται ἐς τήν. Ὦ. εἰς. 

οά. ἄστει ἐς τόν. ἘΝ. εἰς. 

-- ᾿ϑηναῖοι ἐς τόν. 6. εἰς. 

100. τούτων ἐς τήν. (455. Ο, (. Οτιἰείς. 

102, ἀποβάντες ἐς τήν. Ὅλη. εἰς. 

Δ", 1Π. 

ά͵ Καὶ ἐς τήν. Ο, Ὦ. εἰς. 

γ. πλεύσας ἐς Δευκάδα. ( 455, εἰς. 

ὃ, κατέστησαν ἐς λύγους. Ὁ, αν. 1, εἰς. 

0, πόλεσιν ἐς οὐδέν. τ. εἰς. 

-α δοκούσης ἐς ἀλλήλους. Ἐὶ. εἰς. 

11, πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν. Ο. εἰς 
- τοῖς ἐς τούς. Ἦδρ. (6) εἰς. 

15. τῶν ἐς ἡμᾶς. Ο. Ἐ᾿ Βερ. (6) Η. εἰς. 

14. “Ελλήνων ἐς ὑμᾶς. ες. (6.) εἶς. 

τὸ. ἐρβολήν. (Ὁ. εἰςβ, 



ΒΑΒΒΑΘΟ ῬΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΒΔΕ. ἀιοὦ 

. εἰσφοράν στ]ρο. Ρ᾽Ὸ ΄ὸ ἐςῳφ. Ο885. Ρα], ΟἹ 1΄. Πεσ. 
(6.) Η. 

, πλεύσας ἐς Πύῤῥαν. 1. εἷς. 

διαλαϑὼν ἐςέρχεταν ἐς τὴν ἢιτυλήνην. Οα55. αν, Δ΄, ΟἾν. 

Ὁ. Ἐ᾿. πὶ. νοὶϊ, εὐά, εἰφρέρχεται εἰ (89. Δι. Ομ». Ὅδη, 

Ἐλ  εὖδ. 

. τὰς ἐς τὴν Μιτ. Ο. αν. Αν. Οἴν. Ὅδη. Ὁ. 1. τη. εἰς. 
, κατατίϑεται ἐς Τένεδον. 455. εἰς. 

. ὅτε ἐς. Ὁ. εἰς. 

,. Πελοποννησίων εἰς ᾿Ιωνίαν ντι]σο, 566 Ρα], Ἐ, Πορ. (60 

ἩΜόμηα. Οἰγ, Ὦ. ἐς. 

. ὕστερον ἐςαγαγών. Ατν. Οἴτ. Ώδη. εἰς. 

. ἀφικόμενος ἐς τήν. Ὦ).. εἶς. 

. ἂν ἐς ξύμβασιν. Ἐ', εἰς. 

παρατενεῖσϑαν ἐς τοὔσχατον. Ἐ'. εἷς. 

μηδ᾽ εἰς ἐπίνοιαν εἀϊῖαπι, Ὡδὶ Εἰ. βοΐ ἔς, 

. ἐπειςενεγκόμενον ΟἸΏΠ68, πὲ ν ον, 

. τῶν ἐς ᾿Ιϑώμην. Ἄδ6. (6.) Η. εἰς. 

ἐξεπέμψαμεν ἐς ἐπικουρίαν. (855. Ῥ4]. Ἀδσ, (6)) ΠΗ. αν. 

τ. Ον. Βαγ. νειϊϊ. εἀά. εἰς. 

. δὲ ἐς τά. Ο. τ. 1. 1. εἰς. 

. τῆς ἐς τούς. Ο. ες. εἰς. 

, οὔτε ἐς τά. Ο. εἰς. 

. ὀφειληϑείσας, ἐς ἀδικίαν. ΑΥ΄ Ο]1». μι, εἰς. 

. ἀλλ᾽ ἐς τήν. Ὅσμῃ. Ὦ. Η. εἰς. 

᾿ εἰφενθόντες ΟΠΊΠ65. ἱ νἀ δἴτιν, 
, αὐτὴν ἐς ἔδαφος. Ὥ δι. εἰς. 

. ἄνδρες ἐς δίκην. 1ἰὰ (ἀ85, ΡᾺ], Ο. Ε' Βερ. ((.) Η. Μοκᾳα. 
Ῥτύοὸ νυ ]δ. εἰς. 

. καὶ ἐς τάς. Ο. Ἀ6ς. (6...) εἰς. 

. κατέϑεντο ἐς Αἴγιναν, Αν, Ον, δη. εἰς. 

. κατέλεγον ἐς τάς. Ἡ. ΟΙν. Ὠδη. εἰς. 

. μὴ ἐς ἀκουσίους. Ὦ.. Ι. εἰς. 

5. ἀναβάντες ἐς τὸ ὕρος. ΒΕ6ς. (6.) στ. Μοβαῃ. εἰς. 

. ναῦς ἔστειλαν ἐς Σικελίαν. 1. εἶς. 



᾿ 

άιτ2 δ ΩΝ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒΘ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΛΑΕ. 

91 9 91. οὐδὲ ἐς τό. Ὦ. εἰς. πεξῇ ἐς Τάναγραν, Ἐὶ. εἰς. οἱ μὲν ἐς τῆν. 

1 τ: ; 

102. στρατιὰν ἐςεληλυϑυῖαν: ΑΓ, εἰς. 

τοῦ. ἐςβαλύντες ἐ ἐς τήν. Ὦδη. εἰς. 

τοϑ, μήτε ἐς ἬΝ ἈδΡ. (6. εἰς. 
[μ0.1Υ. 

5, Ναῦς ἐς τήν. ΟΑ985. Αυρ. εἰς. 

8. διεβίβασαν ἐς αὐτήν ε ΟΔ55. Απρ, Ῥαϊ. . Ε. Βερ, (α.) 

Η. Ατν. Ομν. Πδι. δἴοβαι. δ. 1). Εν Ἐν ρύὸ ναΐρ, εἰς, 

12, περιεῤῥύη ἐς τήν 6 888. Αὰξ. Ε΄ Βορ, ((.) Η. ρκνὸ ναΐδ. εἰς. 
-- καὶ ἐς τήν ὁ Ε΄ Η. ρτὸο εἰς. 

45. ἔτυχον, εἰς τά νυἱρο, Ατ, Ε᾿. οἱ ἃ ρῃ.. τη. Β. ἐς. 

--- παρεκομίσϑησαν ἐς τόν. Ὦ. 1. εἰς. 

-- ἀνεχώρησαν ἐς τό. 1. εἰς. 

46. νῆσον ἐςάγειν σῖτον. Ο, (. Η. Ὁ. 1. πη. εἰς. 

..-- ἂν ἐς πολιορκίαν. Ὦ. εἶς. Ὁ 

-- τῷ ἐςαγαγόντι ἐλευϑερίαν. Ο. Ο. αν. Μοδαα. Ὁ. Ε, 1. τα, εἰς. 

27. ὅτι ἐςπλεῖ. ἈΘρ. εἰς. 

52. αὖ ἐς δασύ. Ὁ. εἰ 

5... ἔϑος εἰς ἔφοομον ν]δο. 

ἐς βουλύ; ἱενοῖν ἐς χεῖρας. (855. Αυρ. Ώ4π. Μίοβαα. εἰς. 

5, διαφυγόντες" ἐς τό. Ὦδη. εἰς. 

Ψ ξυνῆλϑον ἐς! λόγους. Ὦ).. εἰς. 

45. ἐπεδίωξεν ἐς τήν. Ὦ. εἰς. 

44, ἐπήεσαν ἐς μάχην. Οα55. ἀπ. Η. 1. εἰς. 

-- ἐπεραιώϑησαν ἐς τάς. Ο. Ὁ). ηἱ. βαλ; 

48. ἐτελεύτησεν ἐς τοῦτο. Ὦ. 1. 

δ. μὲν ἐς τό. Δτ. ΟΠν. [)8η. ε 

58. ξυνελϑόντες ἐς Τέλαν. 1. εἰς. 

65. μὲν ἐς ἀΐδιον. (858. Ατιρ. Ῥα]. Ο. Βερ. [1]. Ον, εἰς, 

68. πλείους ἐς φυγήν. Ὠδη. εἰς. 

γο. πόλιν εἰςελϑών να]ρο. Ἐ, ΕΣ. ἐς, 

σφίσιν ἐςαγαγών. Ἀγ. εἰς. 

Ο 

εἰ 
εἶ 

ΨΦ 

ς 

.-- - πάλιν ἐς τό, Ὦ. εἰς. 

γ6. Θηβῶν ἐςηγουμένου. Ἀορ. Ο. (6. Ὁ) εἰς. 



πν --. 
᾿ς 

Ἀν. 
Μ- 
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“8. δὲ ἐς Φάκιον. Ὁ. εἷς. 

85, χαὶ ἐς τά. ΒςΡ. (6.) Ὁ. Ἐ, εἰς. 

92. μηδ᾽ εἰς ἐπίνοιαν ογπ65, αἱ νἹ ἀδξατ. 

--- παγήσεται: εἰφελϑόντες ΡΕΡ Θ᾽ οἴη π85, αἱ ν᾽ ἀθἴῃν. 

ηά. ξυνεςέβαλον. Ο, ἈδΘρ. (6.) εἰς. 

-- δὲ ἐς τήν. Ὁ. 6. εἰς. ᾿ 

101. κατεδίωξαν ἐς τάς. Ὦ. εἰς. 

105. ἐστράτευσεν ἐς ̓ Δμφίπολιν. Ἐ). εἰς. 

- ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμόν. Ὦ. εἰς. 

χοϑ. ἐπήρϑησαν ἐς τό ε (458. Ατιρ. Ρ4]. Ε΄. Μοδαι. Ὁ. ἘΝ. ργὸ 
γα]ρ. εἰς. 

110. κατέδεισαν ἐςελϑεῖν. τη. εἰς. 

115. τῶν εἰςελϑύντων ΟὨἸΠ65, αἱ νἀ δ ΌΓ, 

116, ἀπέδωκεν ἐς τό. Ο. Ε΄, Ἀερ. (6.2 εἰς. 

117. καὶ ἐς τόν. Ὦ. εἰς. 

1ι8, ἂν ἐςίῃ ἡ 6 458. ΑὩρ. Ρ4]. Ε΄. Η. εἴ τηανρ. Μοϑαα. ργὸ 
εἰςίη. 

125. διέβη ἐξ Τορώνην. ἴ)4η. εἶς. 
χ260, τοῦ τε ἐς χεῖρας 6Χ Αὐὑρ. Η. αν. ΑΥν. ΟΠ». θη. Μοβαι. 

Τ. ῥγοὸ εἰς. ᾿ 

158, ἀφικνεῖται ἐς ἴάρνισσαν ε Ε. Ὁ. Ε΄ ΜηΪϊσο εἰς. 

140. Υ. 

, Κατέπλευσεν ἐς τόν. Ὥλη. εἰς. 

- ἐχώρει ἐς τὴν πύλ. 1. εἰς. 
5, ξυνεςπεσών. Ἀν. εἰς. 

ὃ. ἐςέρχεται ργὸ νυ]ρ. εἰξέρχ. 458. Απρ, ῬΑ]. Ἐς Ἀερ. (6.) Η. 

Οτν. συν. Εἰ. 1. Καὶ πὰβ. 866 Κὶ, χη. βἰαί μη. εἰς τὴν 4.φ. 
10. ἀπεκομίσϑησαν ἐς τήν. Οὐ. ἢορσ. Καὶ. χχ.. εἰς. 

10. ἀλλοτρίας ἐς τήν ργῸὸ ναΐὶρ. εἰς (888. Απρ. Ῥᾳ]. Ε΄ ΜοΞβηι. 

18. Βρασίδας ἐξέπεμψε. Βερ. (6.) αν. Κι. χη. εἰς. 

οὅ. τινὲς ἐς τήν. Ἐ᾿. εἰς. 

27. παρεκλήϑησαν ἐς αὐτά. Ο. 6τ. Ὁ. Εὶ 1. Κ. εἰο. ᾿ 

50. οὐκ ἐςιόντες 6 (458. Δυρ. Ῥᾳ]. ερ, (6.) Η, Μοβαι. μεὸ 

σα ]ξ. εἰφιόντες. 



ἀξ ΒΑΒΒΑΘΟΟ ὈΙΘΟΒΕΕΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΕ. 

ο. δὲ ἐς τόν. Ῥδη. εἰς. 

ι. “επρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν. Ο. 1. εἷς. 

- ἐξέπεμψαν ἐς “Δέπρεον. στ. ἘΝ. εἰ, 

--- ἔχοντες ἐς τόν. 8588. ΔῸρ, Ῥα]. ὅτ. εἰς. 
535. σπονδὰς ἐςαγαγεῖν. Ολ58. ΑὰξΡ. Βερ. (6.) Η. εἰς. 

56, σπονδὼς ἐρελϑεῖν. Ὁ. ειο. 

57. ξυμμαχίας ἐς" 4ργος. Ὦ. 1. εἰς. 

ἀν, ᾿ ἐς πόλιν. θη. Ὦ. εἶρ. 

4. ᾿4ϑηναίους ἐς"4ργος. Ἀες, (6..) εἰς. 

- ἔλϑη ἐς τήν. Ὁ. εἰς. 

49. καὶ εἰς “έπρεον τ υ]σο. Ο. Ὁ. 1. ἐς. 

δι. ἠναντιοῦντο, ἐς ὅσον. ε΄. (6.) εἰς. 

855. ἐλϑὼν ἐς Πελοπόννησον. Ὦ. 1, εἰς. 

54. καὶ ἐς μεϑορίαν. Ἀτρ. (6...) εἰς. 

56. ὄρκοις, ἐς δέ. Ο. εἰς. 

Ὥδι κατέβη ἐ ἐς τό. Ὦ. εἶς. 

-- ἰόντες ἐς τό ε 0855. Δυρ. ΟἹ. Β', Ἀθ5. (α.) εἰνᾷ Αν. Οἴν. 
νψείϊ. οαα. ῥγὸ νυ]σ. εἰς. 

66. καϑίσταντο ἐς κόσμον. ἘΝ. εἰς. 

ι. ἹΜαντινεῦσιν" εἰς δέ οἴιπμε5, αἱ νἀ δίμν. 

σῷ. οὐδὲ εἰς χεῖρας ΟΠλΠ65, οἷ νΙάἀδίῃχ. 

76, προὔπεμπον ἐς τό. Ὦ. εἰς. ΄ 

δά, πλεύσας ἐς 49γος. Μοβαα. εἰς, 
- οὖν ἐς τήν. Ἀ6Ρ. εἰς. 

96. χεχείρωνται, ἐς τό. Ὁ. Ὦ. 1. εἰς. 
10. ΥἹ. 

“. Εἰςῆλθϑον νυῖρο. Ῥα]. Ἐἰ. Κ.. ἐς. 

--- ἐπειςέπλεον. Ἐ΄. ἐς. 

5. ἦλϑον ἐς τὴν ἀποικ. Β6ρ. (6.) Κ. εἰς. 
16. “Ζακεδαιμονίους ἐς μίαν. 6. εἰς. 

ὅ0. παρῆσαν ἐς. Ὦ. Κὶ, εἰς. 

5:1, τῶν εἰς ἐκεῖνον να!σο. Μοβημ. ἐς. 
άι. τὰ ἐςαγγελλόμενα. (455. Απρ. Ἀδρ, Κα, Ὑα]ϊρο εἶς. 
ά2, καὶ ἐς τὴν ᾽Ιτ. Ό 458. Ατιρ. Ο. Ἀερ. (6.) εἰς. 

ὅ, Κερκύρας ἐς. αχτ. Κι. τ. εἰς. 
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Ὅο. διαπλεύσας ἐς Μεσσήνην. Νίοξασν, εἰς. 

.--- Δεοντίνους ἐς τήν. Ἡ]. ἐὲς. 

θι. ὑποψία ἐς τὸν ᾽ 4λκ. Κ., εἷς. 
--- ναῦν ἐς τὴν Σικ. τη. εἰς. 

--- ἐπεραιώϑη ἐς Πελοπ. τη. εἰς. 

65. καὶ ἐς τὰ ἄλλα. Ὁ. 1. Κὶ. εἰς, 864 γ2. 5015 Ὦ., 

σι. νυΐδο εἰς, φυοα ἀεεαϑὶ σοί 1 110.γ18,. Εὶ, Ο. ἐς. 

86. τοσαύτη, ἐς ἕν. Ογν. εἰς. 

90. εἰςηγητέον νυ]ρο, 866 (888. Αὰνς, ἤοσ. Μοβαμῃ, ἐς. 

-- ἐπλεύσαμεν ἐς Σικελ, Ὦ. 1. εἰς. 

92. ὑποπτεύεσϑαί μου εἰς τήν ντ]δο, Ε΄. ἐς. 

99. περιέπλευσαν (περιεπέπλ.) ἐς τόν. (8858. εἷς. 

100. κατέφυγον εἰς τὸ προτ. γι!]ρ0, 86 (885. Ρα]. Ο. Ἀες. 
ἐν}. Ὁ. ἐς 

110. ΥἹΙ. 
20. ᾿Επιτήδειαν ἧς τὸν πόλ. Ἐ). εἰς. 

21. ἧκεν ἐς τὰς Συρ. Βερς. (6.) Ὁ. εἰς. 

- ὥρμηντό τε ἐς τὴν ναυμ. Θ΄. εἰς. 

24. αἵ ἐςκομιδαί. Ἐ,. εἰς. ( 

27. αἵ εἰςβολαί γ]ρο, 5ϑ (455. Απς. ῬΑ]. Ἐ, Βερ. (6.)} Αὖ: 
ΟἸν. ἐς, 

28. ἐςβάλοιεν ἐς τήν. (459. Βδς. εἰς. 

--- ἦλϑον ἐς Σικελίαν. (858. Αυρ. Βερ. εἰς, 

29. ὁ δὲ ἐς τήν. Ὁ. εἶς. 

άᾳ͵ καὶ ἐς χεῖρας. λ6ς. εἰς. 

869. βιάσασϑαι εἰς τὸ ἔξω ναἷσο. ῬαΪϊ. Ε', ΝοΞαι. Ὁ. [. ἐς. 
70. ἐπιβάται εἷς χεῖρας. Ἐ,, 1. ἐς. 

. πρώτη ἐς οἵαν. Ι. εἰς. 

γ»ϑ, ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσϑεν. Βεορ. α. Κ. εἰς, 
79. αὐτῶν ἐς τό. ἢ. (6.) Ὁ. 1. εἰς. 
ὃ5. ΖΣυρακ. ἐς τόν. Ὁ. εἰς. 

1}, ΨΠΠ. 
1. ᾽Ες δέ (ἰοϊ, ΠΡΓ1) (459. Αὰρ. εἰς. 
- τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν. Ὁ. 1. εἷς. 

6. καιρὸν ἐς τήν. 1. εἰς. 

ΠῚ 
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6. οἵ μὲν ἐς τήν. 1. εἰς. 
14, προειπόντας ἐς τήν. ἴὰ. εἰς. 

εὐθὺς ἐς εχ ΔΑυρ. Ο. Ἐς Βερ, (6...) Ατ΄. Οἢν. Ὁ. ἘΦ1.Κ. 

. νεῶν ἐς τὴν ἐφόρμησιν. Ο. 1. Κ.. πι. εἰς. 

οὐδὲν ἐς τὴν βοήϑειαν. ίοϑαᾳα. εἰς 

ἔπλευσαν ἐς. Ὦ. 1. εἰς. 

Ι 
μ᾿ “Μ 

νηὶ ἐς "Εφεσον. ἸἹ. εἰς. 

Ἐπ ες 

3 - ΝῚ 

ἀφικνεῖται ἐς Χίον. Ἐ,. εἰς. 

ἔπλει ἐς. 1. εἶς. 
2 , 

. οὐχ ἐφςήκουον. ΚΚ. χη. εἰς. 

πε πὸ ΟἿ Κι εἶ 
, Ἁ 

. πάλιν ἐς τὴν Σ. 1. εἰς. “Ὁ Ὁ ΟἹ 

σι οο [Ὁ . "ἣν αἱ ἐς ̓ ϑηναίους -- ἐθελήσουσιν ἐςφέρειν. ἊΨ ἀνά μο 

οἵ εἰφφέρειν. Ηοο οἰΐδιῃ Ε᾿ ϑ 

46. ἑαυτὸν ἐς πίστιν. (855. Δ. Ῥὰ]. Ἐς 6. (Βερ.) αν. Μοόβαα. 

1. Κ. εἰς. 

άγ. ὥρμηντο ἐς τό. Ὦ. 1. εἰς. οἵ μβάι]ο ροϑὶ μάλιστα εἰς. Ο, 

δο. γεάμματα ἐς τὴν Σάμον. Ὁ. εἰς, 

θ6.:. ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. Ὦ).. εἰς. 

θῳ. ἤδη ἐς τὸ βουλευτήριον ἐςήγαγον. [ἰὰ ΑῸρ. Ἐς Μοδαι., 

αἰᾳὰθ ῥυίιι5 ἐς οἰΐδπὶ (455. ’᾿. αΐϊρο ὃ185 εἴς, 18 

οὔ. 856. ἐςελϑύντες ἐς τὸ προν δρ: αὐ] Εἰ, εἰς τό. 

»ὅ. αὐτοῖς ἐς τοῦτο. 1. εἰς. 

γι. ἐς τὰς ᾿ ἀϑήνας. Ὁ. εἰς. ἸΡΤά ΘΙ ὑλν" εἰς ἄλλην, ῬιῸ 

400 ἐς Ῥαϊ. Ἀδσ. ἀν, Ομυ. Μοβαα. 

6. καὶ ἐς πάντα. Οκ88. Απρ. Ρα]. Ἐὶ 

ο. ἀπάρασαι ἐς τὸ πέλαγος. (1855, Δπρ, 1", εἰς. 

ὅὃ6. εἰ δὲ ἐς εὐτέλειαν, α΄. Ὁ. Ἐν. 1. Κα. χη. εἰς. 

- οὐκέτι ἐς τάς. αν. εἰς. 

ὃ9. ἄγαν ἐς ὀλίγους. Ο. εἰς. 

80. σφῶν ἐς δημοκρατίαν. ΟΟ εἰς. 

92. ἦσαν ἐς τά. Οἵ, εἰς. 

- ἐλϑὼν ἐς τόν. (488. Δυρ. εἰς. 
99. καταίρει ἐς τήν. Ἀερ, (6.)) εἰς. 

100, αὐτὸς δὲ ἐς τήν. 1. εἰς. 

102. ὅτε, 
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102. ὅτι ἐοπλέουσιν. ν΄. εἰς. 

χ05. ἀπέπλευσαν ἐς "Ἄβυδον. Ὦ. εἷς. 

100. καὶ ἐς τάς. α΄. εἰς. 

6. Σ ἔϊπα1] -ς, 

δ. Μέχρις 6ῖ μέχοι- 

Δά ρν. 215. 

Ι, γᾷ. Μέχρι ἡ ἡμῶν. Ἐ᾿. μέχρις. 
γ60. μέχρι οὗ 6 (485. Αὐυξ. Ο, Βερ. (ἰὰ 6. ς᾽ 8. ν.) Η. ρὑτὸ 

να ]ς. μέχρις οὗ. 
109. μέχρι οὗ ε (488. Αὰρ. Η, Β. ῥτὸ νυἱξ. μέχρις οὗ. 

ΠῚ, 22. τ -- ὁ 6899. 6. Η. αν. 1. -π - 
ὅ1:. -- --τὸ (855. Ο. ἴω. - -Ὁ 
46. μέχρι ἥβης ε Οα88. Αὰρ. Ο. Ἡ. 1, ρτὸ μέχοις. 

ΠῚ, 28. μέχρι οὗ (488. Ο, ῥτὸ μέχρις. 
ΙΝ, 4. μέχρι αὐτοῖς (858. ΑῸρ. Ῥα]. Ου. Μίοβαι. Β. 1. ῥστὸ μέχφις. 

16. μέχρι οὗ 6 0488. ΑἸ. Ο. Η. αν. Μοβαα. ργὸ μέχρι οὐ. 

4ι. --- οὐ σιὰ ἀεὶ ῬὺΣ  Ἔ ον, -- - 
46. -- -- 6 (888. Δυρ. Ο. 6. Η. αν. Μοβᾷᾷ. -- -- 
90. μέχρι ἀρίστου 6 (859. ἀππι. Ο. Βερ. (6.) τ. Ῥτο μέχρις. 

Υ, 26. μέχρι οὗ 6 ΟΔ55. Αὐρς. Βερ. (6.) Η. Κ. πι. εἴ ρϑιῖο 

Ῥοϑβὶ δχ ἰἰδάθιιι σα αι. οἱ Μόοβαμ. ΡιῸ μέχρις οὗ. 
ΥΙ, 52. μέχρι «Αἰγίνης. ῬαΪ. μέχοις. 
ΥΙΙ, 85. μέχρι οὗ ε 6485. Αυρ. Ο. Βερ. (6) ἃ]. ρχσο μέχρις οὗ. 

ὃ5, μέχρι ὀψέ. Ἐ, Ἐ,. μέχοις. 

ΥΠ]Ι, “Ὁ. μέχρε ᾿Ερυϑρῶν. Βορ. (6.) 1. μέχρις. 

42. μέχρι οὗ ε (55. Αὔρ. Ον. ῥγὸ μέχρις οὗ. 
5. μέχρι ἄν (858. Αὑρ. Ῥα]. Κ. ρμγὸ μέχρις ἄν. 

θ6ὃ. μέχρι ἐμοῦ ΟΔ58. Ατμσ. Ῥα]. δια. 1. Καὶ. ρτὸ μέχρις. 
ὃγ. μέχρι᾿ Δσπένδου. Ο.. Ἐ', Εἰ. μέχρις. 
96. μέχρι Εὐβοίας. Ἐ;. μέχρις. 

χοά. μέχρι Αῤῥιανῶν. Ἐ;. μέχρις. 

Τλμογά, 7. ὰ 



ἀνδ ἘΑΒΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙῚΒ ΒΟΕΚΙΡΤΌΒΑΕ. 

». Οὕτω ᾶἃπΐῖθ νοσαϊεηι εἰ οὕτως δ ἷθ σΟηβΟη δ ἴδ ς 

ἴπ φαϊθυβάδῃι 1 τῖβ. . 

Α ἀρ ρο Θ ΠΟ 

Ϊ, 859. Οὕτως τῶν αν. ἀν. Οἰτ. θη. Μοηῃ. 
θ4. οὕτω ἤδη Ὠδη. 

γθ. οὕτω οὐδ᾽ ἡμεῖς Ε'., ζ' 8.. ν΄. αἷ. τῇ. 
Π], 6. οὕτω ἐπολεμεῖτο [)81. 

6, οὕτω ἐτελεύτησεν ΝίοΞ4μ. 
ΙΥ, δά. οὕτω ἐπικειμένης ὦ. Β6ρ. (6.) 

σι. οὕτως σφίσιν (8.55. Βα]. Ε. Η;: Μοβαι. Ὁ. 

Υ, 59. οὕτως διῆλϑε Ἐΐ. 

ΥΠΠ, 50. οὕτως. Στρομβιχίδης (858. Αὔὐρ, ῬΑ]. 6]. Βορ. (6.) 
Ομπὶ (858. εἰ Αὐυρ. Ὑ, 9. σομδοπιαμὶ Μοβαμ. ., Ὑ, 

τοί Ῥαῖ: Οὐο ΚΟ ὙΌΣ α]: Οἱ ΠΈΡΤ {1}. οὐ. Θὲ. πῖν 
10 5Π: ἘΠ ἢ» 

σι ΜΕΤ 5. δε τα χα: 

ἃ. 1ιλιοταε α. (Δᾷ ρΡ..216,).. 

ΤΔΡ. 1. 

5. Τοὺς μετ᾽ ̓ Αχιλλέως νυϊδο. (58. Απρ. Ραὶ. Μδϑδω τη. 

μετὰ ̓ Δ4.. 

25. μετὰ Εὐβοίας. Αγ. μετ. 
“ά. ἀλλὰ ἀπράκτους. 510 (8488. Αυξ. ἂς Βερ. (6) Η. 

Νίοῃ. ψυϊρο ἀλλ᾽ ἀπρ. 

2δ. μετὰ ἀειμνήστου. [τὰ Οδ85. υρ. Ρ4]. Δ, Βες. (6) ἐμ 
ψυΪρο μετ. 

54, ἀλλ᾽ ἐπί. α΄. ἀλλὰ ἐπί. 

56. χατὰ ἔτος ἕκαστον. Ἐ;. κατ᾽ ἔτος ξῃ. 

6ι. μετὰ ᾿Δριστέως. Ο, μετ᾽ ᾽Δ. 
62. -- -π πο τ᾿ - 

6γ. μετ᾽ αὐτῶν. Μοβαι, οἱ Β. μετά. 
60. ἀλλ᾽ ὁ. δτ. ἀλλὰ ὁ. 
7. τάχα ἄν. ΓΕ, τάχ᾽ ἄν. (τάχ᾽ ἄν 1, 8ι. ΑΓ Πέρα δα ΠῚ, 44.) 
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80. ἀλλ᾽ ἥσσους. τ. ἀλλά. 
92. τὰ μάλιστ᾽ αὐτοῖς. Τὰ (455. Αὔρ. Ῥᾳ]. Οεἰουΐ ρίεθπο. 
105. κατὰ ἔχϑος ἴία γεοία (885. Αἄὕρ. Ῥᾳ]. Οσ. Ὁ. Ὁ. Ε. 6. 

Ἦν κ᾿ ὉΠΈΎ, 1. ὙΠ], 57: 
αι. ἀλλὰ ἀπεχώρησαν. (8585. ΑῸΡ, Ῥα]. Ο. Ἐ᾿ 6, Η, 6ι., 

86 ὕδη}0 ροϑβῖ 5011, πἱ νἹάδίπιν, ΒᾺ].. εἰ Ου. 1, ται. 

115, ἄλλ᾽ ἄττα χωρία. Ατ,. Οἢγ. Πδη. δέοβαιῃ. ἄλλα. Βεπο. 
ΟΕ ἢ, τοο. 

χ1Ὁ. ἀλλ᾽ ἔφυγον. Ὁ. Ἐ΄ ἀλλά. 

120. μετὰ ἀσφαλείας 6 (555. ΑἸ, (, Βορ. (6.) Η. 1. ρτὸ 
ν]Ο. μετ΄. ΟΕ ὟΥ, το7. 

120. μετ᾿ ᾿“ρταβάζου. ΔΑν,. ΟἾγ. μετά. 

15, τἄλλα ἀποφαίνοντος. (883. Απρ. Βςρ. Η. Β. 1. τἄλλ). 
157. ἀλλ᾽ ἀποστέλλει. Οτ. ἀλλά. 
159. φοιτῶντες παρὰ ᾿Αϑηναίους ε855. Απρ, Ρα]. Ο, Ε΄ Περ. 

(6.) Η. Ατν. (ἢν. Μοβαι. ργὸ νυἱρ. παρ΄. 
χάά͵ ἀλλ᾽ ἐκεῖνα. Οτν. ἀλλά. 
- ἀλλὰ αὐτοῖς. Αν. ΟΠ. ΏΔη. Εἰ, ἀλλά. 

Τὴ. ΤΠ. 

. μετὰ Εὐβοίας ὅλωσιν 6 (885; Απς. Ρα]. Ο. Ἐν Βορ. (6) 
Ον. Μοβαα. Ὦ. ργὸ μεέ. 

5. ἵν᾽ ἀντί, Ατ. (ἢν. Ε, ἕνα, 866 ἵν᾽ εἰἴδπὶ ὙΠ], 65. 

σ, ταῦτα εἴη 6 (4585. Αυσ. Ῥα]. Ο. Ἐ, Βερ. (6.) Η. Ον. Ὁ.1. 
Ῥτο ταῦτ΄. 

44. ἀλλ᾽ ἀπό. ΟΥ. τα. ἀλλά. 
άο. μετ᾽ εὐτελείας. Ο. μετά. 

ἐφ 

6γ. πάντ᾽ ἐφαίνετο. Αν΄. (Πν, Εἰ. στάντα, 
ΩΣ μετ΄ αὐτῶν. αν. μετί. 

8ὃ:. ἄλλ᾽ ἐς φυγήν. αν. ἀλλά. 
ὅ9. ἀλλ᾽ ἀνάγκη. Ο. Αν. Οἶιν. ΠΤ), Εἰ. ἀλλά, ΟἿ ὙΙ, τὸ, 
100. ἀλλὰ ὕστερον. (458. ῬαΪ. Βερ. 1. ἀλλ᾽. 

110. ἽΠ. 
χϑ, ἅμ᾽ αὐτοῖς. Ὦ, ἅμα ΤΠ, 18, 

22, ἅμ᾽ ἀσέληνον. [ἰὰ (488. Ῥα]. Η. Ον. Αν. (υ, 45. 1. 

ΡῬΓῸ ὅμα. Ὡν ᾿ 

8. 



άο ἘΛΒΒΛΔΟΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΚΔΕ, 

50. τοιαῦτα εἰργάσαντο. (. Ἐ“, τοιαῦτ᾽. 
42. μετὰ ἀνοίας. Ατ. Ομτ. μετ΄. (Αἱ νἱὰ, Υ, 1τ1.) 

ἀά, τάχ᾽ ἄν 6 (455. Αυρ. Βα], Ἐ᾿. Βες. (6.) Η. στ. ἀν. (ἐν. 
Ὁ. Ἐ.1. ργὸ τάχα ἄν. 

58. ἀλλ᾽ αὐτοί. Ο΄ν. ἀλλά. 

δ5, ἀλλ᾽ οἵ. στ. ἀλλά. 
58. κατὰ ἔτος. Πδη. κατ᾽ δ8, (Αἱ να. 1,.56. 1Υ̓́, 66. ἀν 

65. ἀλλ᾽ ἐς τήν. Ἐ΄. ἀλλά. 

8:. μετὰ ὀνόματος 6 (888. Ρα], Ο. Ε΄ Ἄερ. (6.) Η, ὅτ. Αὐ. 
Ομγ. Ὁ. Ἐν 1. νεῖϊ. εἍ4. ρῥσγὸ μετ΄. 

Ὁ. 1Υ. 
1ο. ἀλλ᾽ ἀπό. Οτ. ἀλλά. 
19. ἀλλ᾽ ἀποδοῦναι. ατ. ἀλλά, 
.«-- μεϑ᾽ ἡδονῆς. ΟΥ. μετά. 

21τ. ἀλλὰ ἀπό 6 (455. Αυρ. ο. Ε', Βερ. (6) Η, Ον. 
“8. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον. Οτ. ἀλλά. 
65. κατ᾽ ἀμφότερα. Ο. Βερ. (6.) Ατ. ΟΠν. Ῥδη, κατά, 
68 ἀλλ᾽ ὡς. (455. Αὔυρ. Η. Αγν. Ομτ, Ὅδη. Ὁ. Εἰ. 1. τη. ἀλλά, 

γ60. ἀλλ᾽ ἐπί. ΟΥ. ἀλλά. 
91. μετ᾽ ᾿Αριανϑίδου. Μοβ8αα. μετά. 
χιϑ. ταῦτα ἤρεσκε. ΤῸ. ταῦτ᾽. 

χιά, ἀλλὰ ἐπί ε (455. Αυρ. Η. τ. ῥγὸ νυ ]ρ. ἀλλ᾽. 
--- παρ᾽ ᾿4ϑηναίους. (, Βες. (6.) παρά. 

1206. μάλιστ᾽ ἄν, Ἐὶ. μάλιστα- 
Τ}0. Υ. 

12. ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας. Οτ. ἀλλά. 
16. μετὰ ᾿Αριστοκλέους. Τα (455. Ατιρ. Ο, Ῥγὸ μετ΄. 
25. κατ᾽ ἐνιαυτόν. τ. κατά. 

- παρ᾽ ᾽Δπόλλωνι. Ἐ. παρά. 
45. μετ᾽ ἀνακωχῆς. Ἐ', Βεςσ. (6.) Η. 1. Μοβαιι. μετά. 
55. ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο. (, τ. τη. ἀλλά. 
59. μετ᾽ ᾿Αϑηναίων. Ὦ.. μετά. 

- παρ᾽ ἀλλήλους. ατ. παρά. 

56. ἕνα ἀντ᾽ αὐτοῦ. Ὦ. ἕν᾽ οἱ οἂρ. 39. ἢ. ΑΓ. Ομγ. Ὁ. 1.Κὶ. τὰ. 
4ι. ἀλλ᾽ εἰ. τ. ἀλλά, 
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66. εἶτ᾽, ἐπειδή ε (858. Αυσ. Ρ4]. (. Ἐ. ες. (6.) στ. Ατν. 
Ομγ. Μοβαᾳι. Ε᾿. Κι. χὰ. ργὸ εἶτα. 

ὃο. παρὰ ᾿4ϑηναίων 6 ῬΑ]. Ἐς. 6. Η. στ, Μοδαα. Ὁ. Ἐ᾿ 1. 
ΠΊ. Ῥτὸ παρ᾽. 

102. ἀλλ᾽ ἐπιστάμεϑα. Ὅτ. ἀλλά, , 

χοῦ. μάλιστα ἄν 6 (885. Ατιρ. 6. Ε, Ο. Η, 1. Κι. τ. Π 81}. 
Μοβαα. Ρτὸ μάλιστ᾽. 

107, μετ᾽ ἀσφαλείας ῬΥῸ μετά (455, ἄπ. Ρ4]. Ε. ΟΥῚ, 120. 

χχι. ἀλλ᾽ ὑμῶν. α΄. ἀλλά. 

11}. ΥἹ. 

10, κατ᾽ ἀνάγκην. Ἐ,, Ἀερ. (6.) Αγ. ΟἸν. θαι: Νίοσαι. Ὁ. 

ἘΝκΤ. Κα. χη. χατά. 

-- ἀλλ᾽ οἱ μέν. Οτ. ἀλλά. 
ἀλλὰ ἀνάγκη. (4585. Αυρ. Ρα]. Πορ. (6.2) Η. στ. ἀν. (μυ. 
Ὁ. Ε᾿1. Κ᾿ ΟΕ ΤΠ, 89. 

-- μάλιστ᾽ ἄν. τ. μᾶλιστα. 
21. ἀλλὰ ἐς. Τία (8455. Αὐξ. Ρ4]. Ε. Ε΄. Βερ. (6.) Αγ. Ο"ν. 

Μοβαι. Ὦ. Ε,. Ῥσο ἀλλ᾽. 

46. πάντα ἐπορίζετο. Νίοδαα, πάντ᾽. 
54. ἀλλ᾽ ἀεί. ΟΘ΄. ἀλλα. 
56. ἀλλ᾽ ἐξ. ατ. ἀλλά. 
57. παρὰ ᾿Εγεσταίων 6 (855. Αυξ. Ρα]. ἢδς. (6.) Η. αν. Ατ΄. 

Ομ. Ὁ. Ἐ. Κ' πὶ. ῥρσὸ νυ]ς. παρ᾽. 

48, ἀλλ᾽ ἐς. στ. ἀλλά. 

δά, ἀλλὰ “Ἱππίας ε (455. Αὐὑρ. (. δ΄. Ατ, (μιν. Ὁ. Ἐς τ. 

Ῥτο ἀλλ᾽. 
58. ἀλλ᾽ ἐπί. ιν. ἀλλά. 
6ο. μετ᾽ ἀδείας. Ατ, (ἢν. Μίοϑαι. Κὶ, τι, μετά, 
6ι. ἀλλ᾽ ἀπελϑόντες. Οτ. ἀλλά. 

64. καϑ᾽ ἡσυχίαν. αν. κατά. 
ϑά. ἀλλ᾽ ὡς. Οτ. ἀλλά. 

92. ἀλλ᾽ ἐν ᾧ. Θ΄. ἀλλά. 
102. ἀλλ᾽ ἀπεχώρουν. [τὰ (155. Απρ, Ο, Εἰ. περ. (6.) Η. Ατ, 

Ομ. Β. Ὁ. Ε. 1. Κα. ΑΙα, Βα8, υϊρο ἀλλά. Ὑια, 1,111. 

᾿πι οο . 



4502  ἘΛΑΒΒΛΑΟΟ ΓΙΞΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ἈΘΡΗΝΝΝ 

Τι}0. 11. 

. πέμψειν δέ τιν᾽, αὐτοῖς --- στρατιάν. Τὰ (55. ΑῸρ. ΠῸΝ 

ἃ) Ο. Βερ. (6.) Ἐ. Αν. Ομν. Ὅαϊρο τινά. 

28. ἀλλ᾽ ἐκεῖ. ΟΔ585. Αὔρ. Ἐν Βερ. (6.) Η. ριὸ νυ]ρ: αλλά. 

άο. ἔπειτα αὐτούς. Ἦ. ἔπειτ᾽. 

45. ταῦτα οὖν. Ἐ΄, (. (Ἀ65.) Μοβᾷα. ταῦτ᾽. 

87. κατὰ ἔχϑος. ἴΐα (λ85. Ατρ. ῬᾺ]. Βεσ. (6.) Ρτὸ ναὶρ. χατ΄. 
᾿Ομοά χασὼ ἔχϑος 5ἴαϊμμη ἴῃ οὐμΐ 5 ταρϑεαν. Ὑ1Α. 

δα ἷ, τοῦ. 

65. μετ᾽ ἀσϑενείας. ΟΔ55. Αὐὺρ. Ε΄ ἤθρ. (6.) Ε. 1. Καὶ, ρτὸ 
, 

μέτα. 

μο 

66. ἔπειτ᾽ εἰ. -Οτν. Εἢν. ἔπειτα. 
--- παρὰ ἰσχύν. Ο. παρ΄. 

γο. κατ᾽ ἀνάγκην. ΟὨν. κατά. Ια. ΥἹ, το. 

σι. ἄλλα ὅσα. αν. ἄλλ᾽. ' 

-- ἀλλ᾽ ἀπό. ατ. Μοβηα, ἀλλά. 
ΤΡ. ΥΠ|. 

64. μετ᾽ ᾿4ϑηναίων. ες. (6.) Μοβαα. 1. μετά. 
65. κατ᾽ ἀμφότερα. (55. ΑἕἸρ. κατά. (ΟΓὈ ΤΥ, 65.) 

γ5. ἀλλ᾽ ἐάν. Ἀ6ς. (6.) Α΄. Ομν. Ε.. Κὶ. ἀλλά. 

95. ἀλλ᾽ ἐκ. Ἰῖα (458. Αὺρ. Ρα]. Ἀδρ. Ἂν. (ἢν. ρῥσὸ ἀλλά. 
101. ἀλλ᾽ ἐν. Τα (859. Απιρ. ΡΑ]. Ε,, ργὸ ἀλλά. 

δ. Τιαῦ δ Σ Α᾽ δ 

Ἀἀ᾽»..507.. 

Ι, 30. ᾿Επὶ ᾿ΔΑκτίῳ. δ΄. ἐπὶ. 

40. ἀντὶ εἰρήνης. Τὰ (888. Αὕὐν. ΡΑ]. Βίοσ. 4]. ὙΪσο ἐντὶ. 
ὅ5. ἐπὶ ἀδικοῦντα. [ἰὰ (855. Αὰρσ. Ρ4]. Ο, Ε᾿. 6. Η. 

γυ]ρο ἐπ΄. 
1, 68, ἐστράτευσαν ἐπὶ καμς, ε ΝΣ, Ῥ4]. ΟἹ. α. Ε. τὸς 

(6.) Η. σε. Ὁ. 1. γυϊρο ἐπ᾽ νε} ἐπὶ τό. 

δ, ἐπὶ’ ἀκαρνανίας. Αν. (ν. Πάπ. πη. ἐπ᾽. 
ΤΠ, 55. οὐχέτι ἦν. Ῥαν. νεἰϊ, εἀά. οὐκέτ᾽. 

1,2, ἐπ᾿ ᾿Ιδομένην. Ὦ. 1. ἐπί. 
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ΙΥ͂, τοῦ, ἄρτι εἶχε. αν. ἄοτ᾽ (ἰπερίε!). 
129, οὐκέτ᾽ δ ἀροῦν, Βερ. (6.9) Οτ: οὐκέτι. 

ΥΙ, 11. ἀρχὴν ἐπὶ ἀργήν. δ΄. ἐπ᾽. 

55. ἐπὶ ᾿ἀϑήνας. Ἰια (455.. Αὔὕυς. ΒΕ, . (Βερ.) Θν. ἘΣ 
Ῥ͵ΓῸ ἐπ᾽. 

οὐ. ἐπ᾽ "4ργος: Ἔ.. ἐπί. οι 
ΥΗ, 48. ἐπὶ αἰσχρῷ ο' (58. ΑΔἥὔυιρ. ῬᾺ]. Ε΄ 6, (Β6ς.) Αν. (ἢν. 

Ἐ,, Κα. ῥσὸ ἐπ᾽. 

ΥΎΗΙ, 55. ἐπὶ Ιωνας. Ἀπ. ῬΑ]. Αν. Ὅν. ἘΠῚ. Κὶ ἐπ᾽. 
309. ἐπὶ ᾿Ιωνίας. Ὦ. Ἐ,μ1. ἐπ᾽. 

δὺο 1 ἘΠῸ Ὁ ἄπο ἃ. 

Ι, τὸ. Φαίνοιτ᾽ ἄν. Ὅτ. φαίνοιτο. 

24. τιμωρίαν τινὰ πειρῶντο ἀπ᾿ αὐτῶν ποιεῖσθαι. Πειρῶντο 

(685. Ατρ. ΟἹ. Βορ. ατ. ἀν, Ομγ" πῖᾶγρ. ϑίερῃ. πει- 
ρὖντ᾽, ᾳποα Πθγὶ ΘΟΕ ἀπίθ 108. ΘΧΒΙΡεΡθαηΐ, ΒΒ. (, 
Ὦ. Ἐπ: 1 Ῥοβίγθμηο᾽ τα θ ΘΟ θοῖου αἱ, Π1. πειρῶντο 
ἀρ. Γὰ 

82. ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. Ἐ᾿. ὑπό. 

84. ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι. Ο.. τοῦτ᾽. 

90. ἀπὸ ἐχυροῦ. ΕΑ, Ἐν ἀπ᾽. 
τ15. ἀπὸ Εὐβοίας. αν. ΑΥ.Ομτ. Μοδβημ. τη. ἀπ᾿. 

ιθὅι. ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. Ἐς. ὑπό. Ομ: ἀπό. 
152. τοῦτο ἐδόκει (458. Ατρ. Ρα]. ἀμφ (6 Ἡ, τ 1}, 
Ῥτο τοῦτ᾽. 

Π, ὃ. ὑπὸ ἀπειρίας. ὃν. ὅ ὑπ᾽. 
χὅ. ὑπὸ ᾿᾿Αϑηναίων (885. Λαρ. Ρα]. Ἐ, 6. νυ. μυπαῦν 

20. μετ' ̓ Αϑηναίων. Αν. Ομν. Ἐ᾿, μετά, 

52. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. Τὰς τη, ὑπό. 
57. ἀπὸ ἀρετῆς 6 (8885. ἀυρ. Ε, Βερς. (6.) Η. ὅν. Μδϑομ, 

ΡΓῸ ἀπ᾽. 
θά. μέμψαιτ᾽ ἄν. ΟΥν. μέμψαιτο. ι 
85. ὑπὸ ἀνέμων. Οτ. ἀντ, ΟἾγ. Πδη. ἘΝ μι, ὑπ᾽, ΟΥΥΙ, τοί. 
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ΤΙ, 89. ὑπὸ ἐλασσόνων 6 ΟΔ85. Ρ4]. Ὁ. Ἀδρ. Αν. Μόβαυ. Ὁ, 
102. ὑπὸ ἡλίου. Οτ. ὑπ᾽. 

- ἀπὸ ᾿Δκαρνᾶνος. τ. ἀπ᾽. 
1Π,.2. ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿Αϑηναίων. Β45. στ. Αγ. (ιν. ἀπό (αἱ 

Ι, 114.) 
52. ὑπὸ ἀνάγκης ὁ (488. Ρ4]. (. Βερ. Η. Οτ. Ργὸ ὑπ᾽, 

50. ὑπὸ ἡμῶν. ΕΟ. Ἐ. ὑφ᾽. Ὁ. 1. ἀφ᾽. 
ΙΝ, 86. ὑπὸ ᾿“ϑηναίων. α΄. ὑπ᾽. 

ὅὃγ, ἀπὸ ὑμῶν. ΗἩ. ἀφ᾽. 

120, ἀπ᾽ ᾿Αϑηναίων. Ὁ. 1. ἀπό. 

Ὗ, 25. πάσχειν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ῥγίογο Ίοοο (. ἢερ. (6.) Ὁ. 

Ἐ., Ροβίθιϊου δ ΟΠ 68. 

ΥΙ, 4. ὑπὸ αὐτῶν. 6] ιν. ὑπ᾽. 
54. πολιορκοῖντο ἄν. Ἐ). πολιορκοῖντ᾽. ν 
104. ὑπ᾽ ἀνέμου. τ. Ο}ιν». Ὁ. Ἐ;. 1. Καὶ. ὑπό. ΕΓ, Π, 85. 

ὙΠ, 6. ὑπ᾽ αὐτῶν. Οατ. ὑπό. 

τς 48. ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. αν. ὑπό. 

ὙΠΙ, 20. ὑπὸ ᾿Αϑηναίων. Ἐ, Ὦ. 1. ὑπ᾽. 

108. ὑπ᾽ ᾿“ϑηναίων. αν. Αν. Οἰγ, ὑπό. 

ἅ, Τι τ ἔα τᾶ 6 .ξ. 

Δὰ γ. 217. 54. 

{1}. 1. 

, ὡς δὲ εἰπεῖν. ὍϊοΠ. Ρ. δό7. δ᾽, 564 δέ ρΡΙ6πε βου ρίαν 1, 
Ρ- τδά4., Ὡ8Ὶ1 ἰδηιθη δ᾽ δϑὶ ἴῃ οοα. Μοηδο, 

2. οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες νυ]ρο. (1458. (. Ὠίοη. Ρ. 8οδ. οὐδέ; Ηΐο 
ἰδιπεη να]σαίαμπι μαρεΐ ρ. 164. γοθ. ὃ72. 

5. οἷς τ᾽ ἐπιμελές νυαἱρο. 895. Αὔρ. Βερ. (6.) Α. 6. Ἐ. Η. 

Μοπδο. Ὁ. Πεμλείν. οἷς τὲ ἐπιμ. 
6. σημεῖον δ᾽ ἐστί. Ῥίοῃ. Ρ. 412. δέ ἐστι. 

Ω. ὅτ᾽ ἐστράτευεν. ΟΥ. ὅτε ἐστρ. 

11. αἴτιον δ᾽ ἦν. αν. δὲ ἦν. ΙΑ, δα ΤΠ, οὔ. 
“- φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα. Ἐ. α΄. δὲ οὐδέ, 4 οἰΐαχυ 

Ῥα]. μαροὶ, 



ἙΑΒΒΑΘΟΟ ΘΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΞ. 42» 

15, ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια. α΄. δέ, 
“5. εἰσὶ δὲ αἵ καί. ΑΕ. Ὁ. Ε.. 1. δ᾽ αἱ. 

-- διότι δὲ ἔλυσαν ε (855. Ατσ. ῥα]. Ο. τ. Ἐΐον. οι. 
Ρ. 835. εἰ ὃδι. ΕἸοΓ. ργὸ να]ρ. δ᾽. 

"-- αἱ δ᾽ ἐς τὸ φανερόν ν]ρο. (855. Ατιρ. ΡᾺ]. ες. (6.)᾽ 
Η. Α. δὲ εἰς. Ῥίοπ. Ρ. ὃ53. συ. Ἐ', δὲ ἐς. 

- αἰτίαν αἵδ᾽ ἦσαν ναὶρο. Ο459. Αὔρ. Βερ. (6.) Η. Α. Τ' 
αἵ δέ, ῬΑ]: αἵδε. 

44. προςοϊκοῦσι δ᾽ αὐτήν. Ὅτ. δὲ αὖτ. 

- οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο. Οὐ. δὲ ἐγ. 
20. ἔστι δὲ ἰσϑμός. Πα (ὐᾶ85. Αὐρ. ῬΑ], Α. Ἀδερ. Η. Ὑ]ρο δ᾽. 
27. Κορίνϑιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς εἴο, Ἐς αν. δὲ, ὡς. 
28. πρότερον δ᾽ οὐ καλῶς ἔχειν. Τία (488. Δυὺρ. Ρα]. Α. (. 

Βορ., (6.) Η. 1. Α΄. ΟΒν. ργὸ πρ. δὲ οὐ. 
20. ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο. ΑἹ], δέ. ν. νᾶνγ. Ἰδοοίί. 
5:1. τὸν δ᾽ ἐνιαυτόν. Ὦ. ἢ. τὸν δὲ ἐν. 

55. οἷς δ᾽ ἐπαμυνεῖτε. Τα (455. Αὔρ. ῬΑ]. Α. ΒΕ. Ο. Ὑαϊρο 
δέ. Ῥάμ]ο ροβὶ ρτὸ ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς ΟἸν. ὑμῖν δὲ αὖτ. 

.-- ἡμέτερον δὲ αὖ ἔργον. Τὰ (485. Ατρ. 6]. Βερ. (6.) Η 

ϑε4 ὕεη. Α. Ἐ. δ᾽ αὖ, νυ]ραία ἐχθιηρίανία δέ γ᾽ αὖ. 
58. ἄποικον δ᾽ ὄντες νυ]ρο. 488. ΑἸρ. εἰ, αὐ νἀ δίων, 4}1-- 

αυοὶ Ῥαττ. ἄπ. δὲ ὄντες. 
-- οὐδ᾽ ἐπιστρατεύομεν. Ἐ“, οὐδὲ ἐπιστρ. 
-- ἡμῖν δὲ αἰσχρόν. Ο. ἡμ. δ᾽ αἰσχρ. 

59. οὗτοι δ᾽ οὐ. Ε, ατ. Μοκαᾳυ. Ὁ. Εἰ. δὲ οὐ. 
άρ. ὡς δ᾽ οὐκ. 1ἰὰ Οδ55. Αὑρ. Βερ. 4]. α]ρο ὡς δὲ οὐκ. 
-- πάϑοιτε ἄν. αν. πάϑοιτ᾽ ἄν. 

- πώποτε ἐγένεσϑε. 1ΐα (455, Αυρ. ῬΑ], Ἀεσ. 4]. ΜΨυ]ρσο 
πώποτ᾽ ἐγέν. 

ά1. ὥςτε ἐπιχρῆσϑαι. Τα (455. Αὐν. ῬΑ]. 41. ὙΌΙρΡΟο ὥςτ᾽ ἐπιχρ. 
45. τὸ δ᾽ ἴσον. αν. Οἢν, Μοβαα. Ὁ. Εἰ. 1. ». τὸ δὲ ἴσον. 
44, ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο. (455. Ατο. Ο. Ἡ. 1. δ᾽ ἐποιήσ. 

49. διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν. Ὁ. Ο. Ὁ. Ε. 1. τὰ, Ομ, ΑΙά. Β85. δέ. 
- οἵ δ᾽ ᾽49. Β458. Ον. 1. οἱ δὲ ᾽49. 
ὅο. ἤδη δὲ ἦν. Οτν. ἤδη δ᾽ ἦν. 
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δ2. τῇ δ᾽ ἐἸΝα ἡδὴ (55. τι. ῬᾺ]. Ἀθρ. σι. ψαΐρο δέ. 

γι. δὰ ΤΥ, 
δ5. εἰ δ᾽ ὑμῖν. ἐδ, εἰ δὲ ὑμῖν. 

--- εἰ δὲ ἐπί. ῬΑ]. (. εἰ δ᾽ ἐπί. 

δ6. δ᾽ εὐϑύς. ατ: δὲ εὐϑύς. 

δγ. ἐπολεμώϑη δὲ, ὅτι. αν. δ᾽ ὅτι. ΄ 

δ, τοῖς τε ἐκλείπουσι. 1. Ὁ. τοῖς τ΄ ἐκχλ. 

θο. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν. αν. δ᾽ αὐτῶν. Αἱ νἱᾶ. δα 11,71. 

61. ἱππεῦσι δ᾽ ἑξακοσίοις. Τῖα ΟΔ55. Δὰρ. Ρα]. (, Ὑαϊξο δέ. 
θ5. τῆς δὲ ἵππου. ΟΥν. τῆς δ᾽ ἵππου. 

-- αὐτοὶ δ᾽ ἀναστήσαντες. ΟΥ. Β. Ὁ. Ἐ. Ἐ' 1. νεἰϊ. 644. δέ. 

5, ᾿ϑηναίων δὲ αὐτῶν. ὅι. δ᾽ αὐτῶν, : 

θ6ή. τὸ δ᾽ ἐκ. Θ΄. (6, Ὁ. Τἱ "5. τὸ δὲ ἔκ. 
--- τὸ δ᾽ ἐς. Ο. Ὁ. Ἐ.1. δέ. 

-- ὡς δ᾽ οὐδείς 6 (855. Ατισ. 4]. Ὁ. ΒΡ. (69) Η. τὰ δὲ 
οὐδείς. 

66. τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις. (, δέ. 

6γ. κρύφα δὲ οὐχ ἥκ. Ον. δ᾽ οὐχ: 

68. τοῖς δὲ ἐπιβουλεύοντας (55. ἀυρ. Ῥα]. 65. ὝΠΕΡ. δ᾽, 
σο. οὐδ᾽ ἐκλογίσασϑαι. Ἐϊ. οὐδέ. 

, γι, νῦν δ᾽, ὅπερ. ΑΕ. Ἐ, ΘιοΡ. δέ. 
--- ἀνάγκη δὲ, ὥςπερ τεσορίαιη. 6 (858, Απρ, Ραϊ], Β: ἃ, Ὁ. 

Εις 6. Η.1 πὶ. "0. γα8ο. Βα8. ϑίο". Ὑα!ρο δ᾽. 
γα, τῶν δὲ ᾿ϑηναίων. 85. τῶν δ᾽ 49. 

-- οἵ δ᾽ ἐκέλευον. ατ. Ατ, ΟΠν. Μοβαα. ". οὗ δέ. 
δ. αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν. (α55.» Απρ, Ῥαᾳ]. Ὁ. α. Ἡ. τήνδ᾽. 
77. ἐκείνως δὲ οὐδ᾽ ἄν. (885. Ἄυξ: ΡΆ1. 6. ἘΦ 6. Η. δ" δ᾽. 
--- οὔτε τούτοις χοῆται οὔϑ' οἷς. Οὐ. οὔτε οἷς. 

ν»ὃ, ἡμεῖς δὲ ἐν. ΟΕ, ἡμ. δ᾽ ἐν. 

8ο. εὕροιτε δ᾽ ἄν. (885. Β6ρς. (6.2) Η. Ἐ' δὲ ἄν. 
-- πρὸς δὲ ἄνδρας. Ον. δ᾽ ἄνδρας. 
85. μηδ᾽ ἐπειχϑέντες. στ. Μοβαὰ, Ε΄. μηδέ. 
86. πρὸς δὲ ἡμᾶς (845. Αὔρ. ῬΑ], 6. Ἐ. 6. Ἡ. ρῖὸ πρὸς 

δ᾽ ἡμᾶς. 

-- ἡμεῖς δὲ ὅμοιοι, ὅτ. δ᾽ ὕμ. 
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90. μήτε ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον Θ ῬγαΘοίβη 55] πιοσαχη ΠΡΟΤῚ 

νεβι! 5, Ἄα]ρο μήποτ᾽ ἐκείνους μήτε ἄλλον. 
τος " ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευεν. Τὰ (858. ἀρ ΡᾺ]. αν. Ἐ. σ. Ἡ. 1. 

ἐΡυσ; 'δ΄ ἐκ. 

91. γνοὺς δὲ ἐκεῖνον. Αν. ἢν. δ᾽ ἐκ. 
. 

-- οὐ γὰρ οἷόν τε εἶναι. ὍΔ85. ΑἸρ. ῬΥῸ οἷόν τ΄ εἶναι. 
953. ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ. Ον. Ὁ. 1. δὲ αὐτοῦ. 
.-- τοὺς δ᾽ ἄλλους. Ο΄ν. δὲ ἄλλους. 

96. ἦν δ᾽ ὃ πρῶτος. Ε΄ δ΄. δὲ ὁ. 
97. τούτων δὲ ὅςπερ. α΄. δ᾽. 

ο. αἰτίαι δὲ ἄλλαι. Ου. δ΄. 

102. εἰπόντες δὲ, ὅτι. τ. δ᾽ ὅτι. 

-- οἵ δ᾽ ᾿Ζ4ϑηναῖοι. (. οἵ δὲ ϑην. 

105. τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως. ΟΟ. δέ. 

107, ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽, αὐτούς. Θ΄. δ᾽ ἐπ᾽ αὖτ. 

109. οὗ δ᾽ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ 6 ΟδΔ5. Αὐ. δ. (6.) δύ. Α΄, 

Ομν. Ὁ. Ε. ΑἸά. ΕἸογ. 848. ργὸ οἵ δὲ ἐν. 

-- ὡς δὲ αὐτῷ. αν. ὡς δ᾽ αὐτῷ. 

111. οὐδ᾽ ἄλλο προὐχώρει. Β. οὐδὲ ἄλλο. 
γ15. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς. Αν. (Ἴτ. τη. δ᾽ αὐτοῖς. 

χ14. ᾿Βστιαιᾶς δὲ ἐξοβιίδάντεξ, Ατὐ, Ομγν. Πίοι. ἢ. δ᾽ ἐξοικ. 

115. ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς. αν. Δ᾽». Οἰν. Μοδβηα. τη.᾿δ᾽. 

116, ᾿ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο. τ. ὁ᾽. 
-- αἱ δ᾽ ἐπὶ Χίου. Αν. Ομν. Μοβηα. δέ. 
- ὕστερον δ᾽ αὐτοῖο. (888. Δυρ. ῬΑ]. θρ, Η. ὅν. Ὑα]ρο δέ. 

118. τότε δὲ οὐκέτι. Οὐ. ὃ 
121, κατὰ πολλὰ δὲ ἡμῶς εἰκός. α΄. ὃ : 

“- οἷοί τε ἐσμέν (458. Ατις. Ἐ Ἀθῤ, (6.)Η. 6... 1. )ύυ]ρο τ᾽, 

-- ὃ δὲ ἐκεῖνοι 6 (688. ΑἸρΡ. Ῥα], ἤερ.- σν. Μοόϑαὰ. Ὁ. Ε. 
Ῥτο δ᾽. 

“-- χρήματα δ᾽ ὥςτ᾽ ἔχειν. Ἀν. ΟἿν, τὰ. δὲ ὥςτε. Ἐς ὥςτε. 
- ἡμεῖς δ᾽ ἐπί. Οτ. δέ. 

122, ὁ δὲ ὀργισϑείς. Αν, ΟΕ Γ. Ἐ᾿. δ᾽. 
125, τὰ δὲ ὠφελείᾳ. ΑΥν΄. ΟΠν. δ᾽. 
124. τοὺς δ᾽, εἰ γνωσϑθησόμεϑα. ΟΥ. δέ. 
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120. οὔτε ἐκεῖνος. τ. οὔτ᾽. 

-- οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. Ο. αν. Ατ. Ον. δέ. 
μι χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου. Ε, 6τ. 1. δ᾽. 
139. μήτε νὺξ μήτε ἡμέρα (55. Αὑρ. (. Ε΄ Βοσ. (6.) Ρτο 

μήϑ᾽ ἡμέρα. 
155. προτιμηϑείη δ᾽ ἐν ἴσῳ. Αν. (ν. Ῥδῃ. δέ. 

154. λέγεται δ᾽ αὐτόν. αν. Μοβαα. Ὦ. 1. δέ. 

-- ἦν δὲ ἐγγύς. Ατ' Ον, Ἐ᾿. δ᾽. 
1ὅγ. πειϑομένῳ δ᾽ αὐτῷ. ΓΕ, Ὦ. δέ. 

-- ἐδήλου δὲ ἡ γραφή 6 (4585. Αὐξ. (. στ. ΓΟ τα. Ῥτὸ να ]σ. ὃ. 

γδϑ, ὧν δ᾽ ἄπειρος ε 458. Αὐὑρ. Βα]. Ἀερ. (6.) Η. Α΄. Οἰν. 

Μοξαα. ἘΣ. ργο δέ. 

χῦρ. “Ζακεδαιμόνιου δὲ ἐπί. (485. Αὔρ. ΡαΙ. δ᾽. 
-- οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 6 Οδ885. Αυρ. Ῥᾳ]. Ο, Βερς. αν. Μοβαι. 

Τὴ). τ. ῥσο δ᾽. 
χάο. μηδ᾽ ἐν. Ατ΄. (] ιν. Ε, τ. μηδέ (ν. μὴ δέ). 

τάϊ. οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ. (. Πδῃ. Εἰ. οὔτ᾽. 
γχάς. οὐδ᾽ ἡ. Ε. Ὁ. οὐδέ. 

.--- ἦν τ᾽ ἐπί. Ὅλη. τε. 

144, οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 6 (855. Αὰξ. ΡΑ]. Βες. Η. αι. ἢ. Ε΄ 
Ϊ. τ. ριῸ δ᾽. 

1460. ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως. Ὅτ. ὃ 
-- ἀνυπύπτως δὲ οὔ. Ὅι. δ᾽. 

11}. 1]. 
. γέγραπται δὲ ἑξῆς. αν. ὃ 
ὥοτ᾽ εὐθύς. Αν. Οἢν. Ώδῃ. τι. ὥςτε: 

-- γνώμην δὲ ἐποιοῦντο. Τὺ. δ᾽. 

ὁ. οἵ δ᾽ ἄλλοι Θηβαῖοι 6 (855. Αυρ. ῬΑ]. (. Ἐ', Ἀερ. (6) Η. 
σι. ἀν. Οἰν. Β. τη. νεἰΐ, δᾶ. ργὸ δέ. 

ἐπέχεν δὲ ἡ Πλάταια 6 (8585. Αὐὑς, ἢερ. Ε. Ε΄. Βερ. (6.) 
Η. στε. Αυ. αἰγ. Ὁ. Ἐς ρῥγὸ δ᾽ (οἵ. ΠΙ, 1οὐ}. 

- δ᾽ οὐχ. δν. δέ. 

6. τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει. Ο, Ὦ. Ἐ. 1. Αγ. Οἴγν. τε. 
τοῖς δ᾽ ᾿Αϑηναίοις. ΑΕ. Ἐ'. δέ. 

σ. τά τ᾽ ἄλλα. Αν. Ον. ΕΠ. πι. τε: 

5, ..- 
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πόλεις δὲ ἕκάτερον 6 (455. Ατισ. ὦ. Ἐν αι, Ὁ, Ἐὰ. Αν, 
Ῥέο δ᾽. (ΟΥ̓, 109.) 

-- τούτοις δ᾽ ἐς. Δν. ΟἸν. Πδη. Μοσηιμ. τῇ. δέ. 

10. 

Δ 

45, 

44 

τοιάδ᾽ ἔλεξεν ἐχμιραπὶ (α55. Απρ. τ, 
. χρὴ δὲ ἀεί. τ. δ᾽. 
τῷ δὲ ἔργῳ. ὅτ. Τ᾿. δ΄. 

ἕπεσϑε ὅπῃ 6 58. ΔῸρ. 6]. Ο, Ἐς οοἄ, νεῖ. δίερῃ, 6. 
Η. τε. 1. πὶ. ργὸ ἕπεσϑ᾽. 

, οὐδ᾽ ἐπί. Αν. οὐδέ. 

ὁ δ᾽ ἐπειδή. Οδ55. Ατρ. ῬΑ]. ατ. Ατ. 6». Ὁ. Εὰ, σνεῖι. 
εαα, ρῥγὸ δέ. 

. τοὺς δ᾽ ἀγρούς. Ο, Ε. Ατ. (ἤν. δέ. 
ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον. ατ. δέ. 

τὸ δὲ ἐν φυλακῇ 6 ΟΔ85. Βα]. Ο. Ἐ. α. Η. στ. Μοβαι. 1. 
Ῥτο δ΄. 

ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε. ατ. Ατ. ΟἸγ, δ᾽. 

. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς. αν. δ᾽. 

,. στάσιν δὲ ἐνέσεσϑαι. Δ. Οἶγ. δ᾽. 

. πιστεύων δὲ ὀρϑῶς. Θ΄. δ᾽. 
, οὗ δ᾽ ἐν, Ἐ᾿ δέ. 

οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. 1. δ᾽. 

. οἵ δ᾽ ἐσπάρησαν. ἘΝ. δέ. 

. ξυνεστράτευσέ τ᾿ εὐϑύς. Αν. Οἢγ. Εἰ. τε. 

. ὕστερον δ᾽ οὐ πολλῷ. Ἐ᾿, δέ. 

. σχόντες δ᾽ ἐν. Ὁ. δέ. 

. ἐμοὶ δ᾽ ἄν. Αν. ΟἾν. πη. Μοβαμ. Εἰ. πη. δέ, 
τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι α 0458. Ατπρ. ῬΑ]. Ο. Ἀορ. Οτ. ῥγὸ δέ, 

. ὄρξομαν δ᾽ ἀπό ε (855. Αυρ. Ρα4], Ο. Βεσ. 

. μετὰ πάντων δ᾽ ἐς. Ἐ', δέ. 
, δ᾽ ἀντοφείλων. Δτν. (ἢν. Ε΄ τὰ. δέ. 
τῶν δὲ ἔργων. Τα (458. Ατρ. ῬΑ]. Ο. Ε΄, 6. α΄. Ὁ. Π| 4. 
(ϑβεα τὸ δ᾽ ἔργον οαρ. 42... τπι|δὶ Ρᾳ]. Η. 1. τατβας δέ) 
κάλλιστον δὲ ἔρανον. αν. δ᾽. 
τὸ δὲ ἐλεύϑερον. Ατν. (ἢν. Ε. δ᾽. 

. τὸ δ᾽ εὐτυχές. ΟἾην΄. τι. δέν 
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40. τὰ δὲ, αὐτῶν. δ΄. δ΄. 

44. τοὺς δ᾽ ἄλλους. Δν. Ομγ, Νέοϑαι, [ἢν πὰ, δέ. 
--- ἤδιστά τε ἄν. αν. τ΄. 

ι. ἐπιπλέον δὲ ὅμως. Αν. Οἴν. Τὰ. δ᾽. 

ὦ, ἐπίεσε δ᾽ αὐτούς. αν. δέ 

5, τῶν τ᾽ εὐδαιμόνων. Αν. ΟΠκ. Ἐΐ. τε: 

--- τῶν δὲ ἀμαρτημότων. ὅν. δ᾽, 

δ6. ἦγε δ᾽ ἐπί. (455. ῬΑ]. Βερ. Οτ. δέ. 
57. τῇ δὲ ἐςβολῇ. Ου. δ᾽. 

θο. εἷς δὲ ἕκαστος. ΟΥ. ὃ 

-- δ τ᾽ ἔχων. Αν. (]ν". Εὖ. Πίοιι. τε. 
65. οὔτ᾽ αὐτοὶ --- οὔτ᾽ μὴ!" στ. οὔτε ἐγώ. 

-- ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι. Αγ. Οἰιν. Εἰ. τὴ, δέ. 

-“- αἴσχιον δὲ ἔχοντας. ΟΥ. " - 
605. οὐδ᾽ ἐκστῆναι. Ε΄. οὐδέ. 

- λαβεῖν μὲν ἄδικον, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον, (855. Δι. ῬΑ]. 

Ο., Ε΄ Βερ. (6.) δ:. ὃ 

θά. ὅςτις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις. ΟΥ. Αν. ΟὨν. ΤΕ. δέ. 

- μήτε ἔνδηλοι. αν. μήτ. 

66. ὕστερον δ᾽ αὖϑις. Ε. Ἐ΄ δέ. 

-- οἵ δὲ ὕστερον. αν. δ᾽. 
--- σφαλέντες δ᾽ ἐν. Αν. ἢν, δέ. 

6. παρατυχόντες δὲ πὴ αν. ὃ 
θδ. ὕστερον δὲ ἐν. στ, 

609. μήτ᾽ ἐκπλεῖν. τ]. μήτε, 51 ρου τηθὶ δὰ μήτ᾽ πλυρῖοι δι 

(495, 0, Η. μήτε. 

-- ἑτέρας δὲ ξξ, Ο.1. δ΄. ' 

70. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος. Ὁ. δέ. δά ΤΥ, δ:. 

-- ἐπὶ τοῖρδε οὖν. Οτ. τοῖςδ᾽. 

σι. ἐστράτευσαν δὲ ἐπί 6 (488. ῬαΪ, Ο. Ἀδρ, ργὸ δ΄. 
- ἡγεῖτο δὲ ᾿Δοχίδαμος. Ἡϊοη. δ᾽. (Αἱ νἱά, 11,19. 4γ. 1Υ, 2.) 

. δέχεσϑε δὲ ἀμφοτέρους. Ὀίοη. δ΄. 

οἵ δ᾽ ἀκούσαντες. (. Ἐ, δέ. 

- οὔτε ἐν (455. ῬΑ]. 6. (6.) Η.ταν. Π.. 1. ῥτὸ οὔτ᾽. 
" ᾿ δ δ 3 

»ὃ, τοὺς δὲ ὕπνον. τ. δ΄. 



ΕΑΒΒΑΘῸ ΘΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΔΈΕ,. 45: 

6. ὑπόνομον δ᾽ ἐκ. χη. δέ, 
- ὥςτ᾽ ἐπιβάλλοντας. Αν. (ἢν. ἴλαΣι, Ε. ὥςτε. 

77. ἔς γε ἐκεῖνον. Ατ. ΟἸ"γν, τι. γ᾽. 

»ϑ, αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο. Αν. Ομν, Ὦδη. Ὁ. Εἰ χη. δέ, 

- οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύϑερος. ΟἾτ. Παη. Εἰ. οὔτ᾽ ἐλ. 
γῷ, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους. Ο. Ἐ΄ Ατ. δέ. Εἷ, δα ΤΥ, δ). 

--- ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν. Οτ. δ᾽. 
80. τὸ δ᾽ ἐκ. Ἐ.. στ. δέ. 

δι. οὔτ᾽ ἐπέσχον. ᾿Ατ, Ὅῃγν. Ῥαῃ. Ὦ. ΕἸ. πὶ. οὔτε. 
-- ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο. ΑΥὖ΄ τη. δ΄. 

- δοκοῦσι δ᾽ οἵ. Ο. (Ὁ) Ον. Ατ. Ομγ. Ἐ. δέ. 
82. τὰ δ᾽ ἐκ. Ο. Ἐ. Οτ΄. δέ. 
ὃ5. “ΕΡΡΙΟὶ δὲ ἦσαν. αν. 

- οἷοί τε ἦσαν 6 Ὁ 488. (. ᾿ Ἀερσ. (6.) Οτ΄-. ῥγο τ΄. 

δά, οἱ δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι ε 455. Βα], Ἀερ. Η. αν. Ὁ. 1. γγὸ δ΄. 

-- τοῦ τε ἀνέμου. ΑΥν. ΟἸν. τ΄. 

- φεύγειν δ᾽ ἐς. Αν. ΟἸν, Ε᾿ δέ. 

ὅὃ6. οἱ δ᾽ ἐν. α΄. δέ. 

8ὃγ. ὑμῶν δ᾽ οὐδ᾽ ἡ. Τία 6455. Ο. Ἀεσ. (6.) αν. Ὁ. Ῥτο δέ. 
-- ἄνευ δὲ εὐψυχίας. Ο. σ΄. Β. Βανι. νεῖϊ, εἀἀ. 8ιοῦ. δ᾽. 
- τέχνη δὲ ἄνευ. τ. ϑιἴοῦ. δ᾽. 

ὃ9. μηδὲ αὐτοί, Δτ. Οἢν, Ε. τὰ. μηδ᾽. 
- τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ. (. Ἐ᾿ δέ. 

- τῷ δὲ ἑκάτεροι. Ο. δ᾽. 
- οἵ δ᾽ ἐκ. Ατ. ΟἸιν. ΕΝ. χη. δέ. . 

- οὐδ᾽ ἐςπλεύσομαι ε (458. (]. Ο, Βερ. Η, στ. Ὁ, 1. ῥτὸ 

οὐδέ. 

ι 

ὧν -- οὔτε ἂν ἀποχ. αν. Δτ. ΟἸν. Ε. οὔτ᾽ ἄν. τη. οὐδ᾽ ὄν. 
-ἀ- οὐδὲ ἀναστροφαί. ΑΥ. ΟἾγτ. τη. οὐδ΄. 
- ὑμεῖς δὲ εὔτακτοι. αν. ὃ 
90. τὰς δὲ ἄλλας. Δν. ΟἸγν. δ᾽. 

923. τοὺς δὲ “4ϑηναίους 6 Ο 855. Ρ4]. (, Ἐ. Βερ. (6.) Η. ὅδε. 
1. Ῥσο δ᾽. 

95. οὐδ᾽ ἀπό. ΕΑ. Οτ. οὐδέ. 
-- οὐδὲ εἰ, ΑΥν. Οἤἢν. οὐδ᾽. 
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95. μηδ᾽ ἐχπλεῖν. ΑΥν. ΟἾν. Πδπ, Ἐ). μηδέ. 
φά. βοηϑήσαντες δὲ ἔμ᾽ ἡμ. α΄. δ᾽. 

96. δεῖ δ᾽ οὗτος. ατ΄. δέ. 

97. ὥςτε ἐπί. Οτ. ὥςτ᾽ 
.- οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς. Ἐ᾿. οὐδέ. 
98. τοῦ δὲ ἱππικοῦ. [ἰὰ ΟΔ98. Βες. (6.) ῥγο δ΄. 
-- ὁ δὲ ἄλλος. ατ. δ᾽. 

χ02. οὗ δὲ ἐν. στ. δ᾽. ; 

- ἔρημοι δέ εἰσι ε (455. Ῥ4], Βορ, (6) Ρχὸ δ᾽. 
107. τούς τε ἐλευϑέρους. δ. τ᾽. 

110. ΠῚ. 
5, οἱ δ᾽ ἔν τῶν. Ἐ᾿, τ, δὲ ἐκ. 
15. νῦν δὲ ἐπειδή. Ὦ. δ᾽, 

- αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν. αν. 5.10]. δέ. 
- πάϑοιμέν τ᾿ ἄν. δ΄. τε. 

- ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες. Τὰ (455. Ῥ4]. Ο. Ἐ᾿ ΒιΘρ. (6) στ Ρτο δ᾽. 
18, οὗ δὲ ᾿Αϑηναῖοι. ΑΥν. Οἢν. Πδπη. νψεῖι. εα4. δ᾽. 

--- φοούρια δ᾽ ἔστιν οἷ. ῬΑ]. ΟΕ. τ. Ατ. Οἴν. Ὠ. Εἰ. δέ. 

26. ὡς δ᾽ οὐδέν. Αγ. (ἤν. δέ. 

«ὃ. οὔτ᾽ ἀποκωλύσειν. Ὁ. οὔτε. 

- εἴτ᾽ ἀπομονωϑθήσονται. (458. εἴτε. 
-- μήτε ἀνδραποδίσαι. Αν. Οἢν, νείἰΐ. 644. μήτ᾽. 

- Πάχης δὲ ἀναστήσας. (485. αγν. Μοϑαα. ρῥγτὸ ὁ᾽΄. 

29. οὗ δ᾽ ἐν. Ἐ΄ δὲ ἐν. 

-- προοςμίξαντες δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς. 16 (855. ῬΑ]. Ο, Β6ρ. αν, 
Ατ. ΟἸγ. Ὁ. Ε. νεῖϊὶ. εὐ. ρτο δ᾽. 

-- ὅτε ἐς 6 (885. Ρᾳ]. Ο. αυ. ες. Ὦ. ργύο ὅτ᾽. 
5, ὡς δ᾽ οὐκέτι. Ὁ. δέ. 

6. τά τ᾽ ἄλλα. ΑΥ. τε 
58. τὰς δ᾽ ἡμετέρας. Ο. Ἐ. δέ. 

ἅρ. οὔτ᾽ ἀντοικτιοῦντας. Ὁ. οὔτε, 

άϊ. μετὰ δ᾽ αὐτόν. Β. δέ. 

42. διαφέρει δ᾽ αὐτῷ. Ὦ. δέ. 
- ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης. αν. Ὦ, δέ. 

--- μηδ᾽ ἐλασσοῦν. Αγ. (ἢν, Ῥαμ. Ὁ. Ε᾿ 1. πὶ. μηδέ. 
45, τὰ 
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43, τὰ βέλτιστα δὲ ὅμως 6 (ἰΒε5. Ρᾳ]. Ο, θέα ΑΥ. Οἰι-. Ῥδῃ. 

ΒΕ Κὶ 

48. μήτε οἴκτῳ. Ἐϊ. μήτ᾽. 

--- οὐδ᾽ ἐγώ. Ο. οὐδέ, ; 
49. ὥςτε ἤσϑιον. ι΄. νοις. εἀ8. ὥςτ᾽, ᾿ 
δ. οἱ δ᾽ ἔλεγον. σε. δέ. 

68: τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν. Αν. Οἰν, Νοβαα; δα), πὲ οα}. ὅ9. 
δά. τὰ δ᾽ ἐν. ΑΥν΄. Οἢν. Εἰ. τη. δέ- ᾿ 

55. πολέμιοι δὲ ἐγενόμεϑα. Β. δ᾽. 

-- ὑμεῖς δὲ αἴτιοι. ΟΥ. δ᾽." 

6ο. ὡς δὲ ἐκέλευσαν. (459. εσ, σιν. βϑΩΡ ἢ 

65. οὔϑ᾽ ἡμεῖς. Ἐν, ΑΥ; Οἰν. Πδη, Ὦ. Ἐς πὶ, οὔτε. 

67. τοῖς δὲ αἰσχοόν. Βι6ς. (6.) δ᾽. ᾿ 

γο, τῇ δ᾽ ἐπιγιγνομένῃ. 488. ες, Ὁ, Εἰ, δὲν Ὧι νἱᾶ, Ὁ: 8.7: 
Ἐν εἶν." δ2:.4}.} ΩΣ 

-- ὁρῶντες δὲ οἵ ἄλλοι. Τίὰ Ῥαὶ, (. Ε. Ο. ὅν. Β. Δεν ΟΠιν. 
Π δ. τα. ψεὶΐ. δά. ᾿ 

7. πὰ π᾿ ἐν. Ατ, Ὦ). τε. 
γ9. οἱ δ᾽ ἐπί. τ. δέ. 
82. ἐστασίαζέ τε οὖν. ΟΥ. τ᾽. 

- τὸ δ᾽ ἐμπλήκτως. Αγτ. δέ, 
- δᾷον δ᾽ οἵ. αν. δέ. 
88. ξύμμαχοι δ᾽ ἦσαν. αν. Αν. (τ, δέ, 

-- τεμόντες δ᾽ οἵ ᾿4ϑηναῖοι. αν. Ὁ.:1. δέ. 

8ο. τὸ δ᾽ ὑπενόστησε. τ. Αν. ἢ γ, δέ. 
90. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. ((ε88. δ΄. 

91. οὗ δὲ ἐκ 6 488. ΡαΪ];. (, Ἐν, Βερ. (6) Π. ὅτ. Ε, Ῥτο δ᾽. 

95. αἴτιον δὲ ἦν. α΄. δ᾽. (416. νἱὰ, 1, 11. 17, 46.) 
95. ὡρμᾶτο δὲ ἐξ, Ἐ', δ᾽. 

97. τὴν δ᾽ ἐν. Ἐ', δέ, 
102. γενόμενοι δ᾽ ἐν, Οτ. δέ, 
ἴοϑ. ἀπέχει δὲ ἀπό. αν. δ᾽. 

107. τῇ δὲ ἕκτῃ 6 Ο885, Αὐξ. Ῥαᾳ]. Ο. Ἐ', Ἀερ. (6) Η. Ρτὸ δ᾽, 
111, οὗ δ᾽ ᾿Αμπρακιῶται. ΟΥ. δέ, εἰ πιΐτα τοὺς δὲ ὠμρυδήᾷ Σ 

1ΐδαι ΟΕ, 112, οὗ δὲ ἐκ τῆς πόλεως. 
Τλμογά, 1. Ἐ 6 
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112. τὸν δὲ ας Τια 455. Ῥᾳ]. Ὁ. Βερ. ῥσὸ δ᾽. 

--- τὸ δ᾽ ἄλλο. Αγ. Οἤν. δέ. 

115. ἰδὼν δὲ ὃ χ., ὑπολαβὼν δὲ ὁ ἐρωτῶν, ὁ δὲ ἀπεκρίνατο. εἴ 

γῦν δὲ ἔδεισαν α΄. ῥτοὸ δ΄. ἰδὼν δέ οἰΐαιῃ Ὁ., ὑπολαβὼν 
δὲ ὁ (. Ε, Ὁ., νῦν δὲ ἔδ. 6. 

11}. 1Υ. 

ά, Ως δὲ οὐκ ἔπειϑεν. αν. δ΄. 

6. οὗ δ᾽ ἐν τῇ ἅττ. α΄. δέ.: 

--- χειμών τε ἐπιγενόμενος. (.. τ᾽. 
8. ἦρχε δὲ αὐτῶν 6 (455. ἀτὰρ, ῬΑ]: 6. Ἐ. Βερ. (6. Η. στ. 

Αν. ΟἸν. Β. Ἐ᾿ νεῖ, δα. (οἵ. ΤΥ, δ5. 110.} ρῥτὸ δ᾽. 
10. ἀποβάντες δὲ, ἐν. Ο. Τ΄. Ἀσρ. (6) Ὁ. τὰ, Ομ». ὃ 

12. οἵ δ᾽ ἄλλοι. τ. δέ. 
15. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. αν. δέ. (οἴ. οἀρ. 5:. 58, 45.) 
- ἡσυχάζοντες δ᾽ ἐν τῇ γῇ. Ε΄. Βιος. (6.) ατ. οδβαα. δέ, ποι 

1186. 

14. οἱ δ᾽ ᾿Δ4ϑηναῖοι. Οτ. δέ. 

-- πέντε δὲ ἔλαβον ε 8855. Ῥα]. Ο. ΒερΡ. (6.) Η. 6σνε. Ὦ. Ἐ᾿ 1. 
Αν. ΟΕ, Ρτο δ΄. 

-- οἵ δ᾽ ἐν. αν. δέ. 

22. σαφὲς δ εἶναι. Δτ΄, ΟἿν, δέ. 

-- οἷόν τε ὄν. (885. τ΄. 
ὅ!:. τῇ δ᾽ ὑστεραία. αν. δέ. ΟΙΔ οΔΡ. 15. 

52. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. Ὦ. δ᾽. 

-- οἷόν τε ἦν. α΄. τ΄. 
ὅ5. ῥᾷον δ᾽ οἵ. Δυ. δέ. 

58. ἀπέϑανον δ᾽ ἐν. Ατν. ΟΠγ. Ὁ. Ι. Ὁιοη. ὃ 

--- οἱ ᾿ ζλλοι. ῬὭτοη. δ΄. 

άο. οὔτ᾽ ἀνάγκῃ. Α΄Τ΄. ΟἸ τ, οὔτε, 

41. ἣν δ᾽ οἵ. ὅν. δέ. 

ά2, οἱ δ᾽ ἄλλοι. (ἀν. δέ. 

45. τὸ δὲ ἄλλο. Ἐ'. δ΄. 

ἦά τοῖς δ᾽ ἡμίσεσι. τ. δέ. 
45. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. αν. ΑΥν. Οιν». δέ. (Αἱ νἱὰ, οἂρ. 15.) 

3.9 Γ 

ἀδ. οὐδ΄ ἐφιέναι. (τ. οὐδέ, 

τὸν, 
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48. οἵ δὲ ἐφυλάσσοντο. ΜοΞαυ. δ᾽. 
51. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ. ΟΥτ. δέ. (Αἱ νά. 75. 102. 109. 4].) 
58. οἷόν τ᾽ ἦν. Ατ. ΟΠ». Ὁ). Ἐ᾿. ηϊ. τε. 

56. τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις 6 Ο458. Αὺρ. ῬΑ]. Ε,, Βερ, (6.) αν. 
ΡΓῸ ὁ᾽, 

62. οὐδ᾽ ἐσώϑησαν. Ο. ἘΠ. οὐδέ. 
.-- τοῖς δ᾽ ἀντί, αν. δέ. 

65. ἣν δὲ ἀπιστήσαντες. Ο. Ἐ. Ο. Ὁ. Ἐ. 1. Δν, Ομ" Πδη. 
τη. δ᾽. 

68. οὔτε ἐπεξιέναι. Ἐϊ. οὔτ᾽. 

θο. ἀρξάμενοι δ᾽ ὑπό. Ἀορ. δέ. 

- τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. (455. ΑἸ, (Ρ4].} Ὁ. Ἐ, Βορ. (6) "Ξ Ε, 
Ι. τη. δέ. (Αἱ νΙΑα. 15.) 

γη. ἡμέρα δ᾽ αὐτοῖς. Ε,. δέ. 

ὅὃ9. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. αν. δέ. (Αἱ νἱά, κε ΠῚ, 575.) 
90. οἵ δ᾽ ὁπλῖται. αν. δέ. 
92. μηδ᾽ ἐς. Μοβαα. μηδέ. 
86.᾽ οἵ τε ἐκ. (58. Αὔρ. τ΄. 

ο8. νῦν δὲ, ἐν ᾧ. Οα98. Αὐρ. ῬΑ]. Ἐ, Η. Μοβαα, δ᾽. 

10ά. οἵ δὲ ἐναντίοι ε (88, Αυρ, Ῥα]. Ο, Ε. εξ. (6.) Η. αν. 

Ασ, Ομ». Β. Ὁ. Ε. 1. νειι. δὰ, ρσο δ᾽, 
110. ὡς δ᾽ οὐκ. Ατ. ΟΠγ, δέ. 

117. τοῖς νεὶ] τοὺς δ᾽ ἐκ. στ, Ὦ. δέ. 
χιδ, τοὺς δὲ ἐν Μηισαίᾳ. Ο. θαρς (Ο}) δ΄. 
120. πλέοντας δ᾽ ἀπό. 6δγΥ, 

«-- ἀποστῶσι δ᾽ αὐτοῖς. μαερ τὰς 

“-- σημεῖόν τ᾽ εἶναι. ΟΥ. τε. 

121, τά τ᾿ ἄλλα. Δι. Ομ». Ώδπη. Ὁ, Ἐ, 1 τε, 
124, ἱππῆς δ᾽ οἵ. αν. δέ. 

159. οἵ δ᾽ αὐτοί τε. (458. Απρ. Ρα4], Ε΄, Η. νειὶ. εὰ, δ᾽, 
153:. προςβαλόντες δ᾽ αὐτῳ. δ΄. δέ. 
152, ἅμα δ᾽ αὐτός. ΟΥ. δέ, 

{1}. 0. 
1. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. (85. Διρ, ῬΑ]. Τιερ, (6.) δέ, Ὑιᾳ. 

Βα}, νδ, 

Ἐς 2 
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, Κλέων δὲ, ᾿4ϑηναίους πείσας. δ΄. δ΄. 

οὔτ᾽ ἐπί. Δ΄ν. Ομν. Μοβαα. 1. οὔτε. 

τὴν δὲ ἐπιχείρησιν. Ἐὶ, δ᾽. 

χ5. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. 6΄. δέ. 

14, ὥοτ᾽ ἀδύνατα. Ἀος. ((.) ὥςτε. 

17. Νίσαιαν δ᾽ ἔχειν. Ὦ. 1. δέ. 

18, τὸ δ᾽ ἱερύν. δ. δέ, 
--- ξυμμάχους δ᾽ εἶναι. Αν, ΟἸν, δέ, 

-- ἣν δὲ ᾿ἀϑηναῖοι. Ο, Β. Ὁ. δ᾽. 
.-- ὁ δ᾽ ὅρκος. αν. δέ. 

αι. οὐδὲ ὁ. δ΄. οὐδ᾽. 
--- ξδλϑὼν δὲ αὐτός. ΟΥν. δ᾽. 

“5. ταῦτα δ᾽ εἶναι «]ΐετο ἰοοο Ἐ', ὅτ. Νοβαμ. δέ, 

26. οὔτ᾽ ἀπεδέξαντο. ΔΑτν. ΟἸι». Ὅδῃ. Ὦ. 1. οὔτε. 

9. δ᾽ αὐτοῖς. ὅν, δέ. 
ι. οἵ δ᾽ ἐτράποντο. αν΄. δέ, 

55, ἀδύνατοι δ᾽ ὄντες. Οτ. δέ. 

πᾷ, τοὺς δὲ ἐκ ὁ (485. Ατρ. Ῥὰ]. Ο, Ἐς Πρ, (6.) Η, Αὐς ΟἸιν. 

Μοβαα. 1. Κι τὰ, Ῥγὸ νη]. δ΄ ἐκ. 

-α ὕστερον δὲ αὖϑις. Ο. δ΄. 

56. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. Ἐι66, (6) δέ, 

ά1. τάδε ὕμως. ΟΥν. τάδ᾽, 

.«- ἐκέλευον δ᾽ οἷ. αν, δέ. 

46. τοὺς δὲ ὅρκους. τ. ὃ - 

48. ἀρκεῖν δ᾽ ἔφασαν. Δ΄. ΟἸν, δέ. 

49. μηδ᾽ ἀγωνίξεσϑαι. Ἀθ658. αὖ. μηδέ, 

.-- ὅτ᾽ ἐςέπεμψαν. Ἡ. αν. Μοβαα. ὅτε, 

δο. δέος δ᾽ ἐγένετο. ΟΥἦ;. δέ. 

δι. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου. ὕτ. δέ. 

56. ᾿“ργεῖοι δ᾽ ἐλθόντες. ΟΥ. δέ, 

ὅγ. τὰ δ᾽ οὐ καλῶς. 6. δέ. 

-- ἡγεῖτο δὲ "Ἅγις. Ον. δ᾽, Δὲ νἱά. δῇ 11, τὶ 
59. ἵπποι δὲ αὐτοῖς. Μοδηα, Κ, δ΄, 
-- τῶν δὲ ᾿Δργείων. αν. δ᾽. 
60. ἐν αἰτία δ᾽ εἶχον. Μοπαᾳᾷ. δέ. 
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65. δὲ ἐπί. Ἐ΄. δ᾽. 
-- οἵ δὲ ἄλλοι. 6. δ᾽. 
6ά, ἐν τούτῳ δὲ ἀφικνεῖται 6 θαμ. Αὐρ. δι. Ριὸ δ΄. 

-- ὅμως δὲ ἠπείγοντο. τ, ὃ 
65. οἱ δ᾽ ̓ 4ργεῖοι. Τίᾳ (Δ 88. ἠέ, Ῥα]. α Ἕ, Βερ. ΠΡ σε. 

Αὐ. (ἢν. ῃ. Ἐ, Κα, χη. γοιὶ, εἰ. ργὸ δέ. 

66. αὖϑις δ᾽ οὗτοι. τ. δέ. 

γ2. τῷ δὲ ἄλλῳ ε (855. Αυσ. Ρ4]., Βος. Η. στ. Ὦ. Ἐ. 1. Κ, 

τὰ. Ατ. (Ἰιν. νεἰξ, εἀά, ῥσο δ᾽. 

“6. τὸν δ᾽, ὡς. δι΄. δέ. 
γη. οἴκαδ᾽ ἀπιάλλειν. Ἀ6ς. (Ὁ...) οἴκαδε. 
82. ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπ᾽ οἴκοι. 1, δ᾽. 
84. τῶν δ᾽ ̓ ϑηναίων. Ὁ, 1. δέ. 

91. χρησίμως δ᾽ ὑμᾶς. τ. δέ. 

η8. ἐν δ᾽ ἐχείνῳ. Ῥαϊ, δγ. δέ. 

105, τοῖς δὲ ἐς 6 (ἰ455..Δ.5. ῬᾺ]. οσ, Ἡ, 1. Καὶ, Δι. Ομν. Ῥ αι. 
Ὀίοη. ϑίο. ρσο δ'᾿. 

10ὅ. τῶν δ᾽ ἐς. στ, Πιίοη. δέ. 

112. οὔτ᾽ ἐν ὀλίγῳ. Ἐ.. οὔτε. 
χι6. οἵ δ᾽ αὐτούς. ΟΥ, οἵ δέ. 

-- ὥςτε ἐκείνους α (455. Δαρσ. Ρα]. Βρ, (6.) Η, δ΄. 'Δυ. 
Οἰν. Καὶ. τωι. ῥγὸ ὥςτ᾽. 

110. ΥἹ. 

ἃ. Σικελοὶ δὲ ἐξ ̓ Ιταλίας. Τία (55. Δυρσ. Ρ4]. Β6σ. Α, αὖ. Δι. 

σης. Ὁ. Τὰ.1..Κὶ. ρσο δ᾽ ἐξ 

ἅ. ὕστερον δ᾽ αὐτοί. Τἰὰ (888. Ῥαι, Ο. Ε΄ Βερ. (6.) Η. Δεν. 
ΟἸν. Μοβαιι. Καὶ. Ῥτὸ δέ. 

δ. "ἄκραι μὲν --- Κασμέναν δὲ, ἐγγύς. ΟΔ55. Δυσ. Δν. γν. 
πο πν ὃ"; 

6. σῶφρον δ᾽ εἶναι. αν. δέ, 

γ. οἷ δ᾽ ἤϑελον. ατ. δέ, 
10. εἰσὶ δ᾽ οἵ, αν, δέ. 
- ὑφ᾽ ὧν δ᾽ αὖτ. α΄. δέ. 

11. νῦν μὲν --- ἐκείνως δ᾽ οὐκ εἶκός. ΟΥ. δέ, 

13. τοῖς δ᾽ ᾿Εγεσταίοις. Ῥα]. ορς. (6) Η. Δι. σιν. Ὁ. Κα. δὲ 
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χά, μετὰ τοσῶνδ᾽ ἂν μαρτύρων. ΟΥ. τοσῶνδε. 
15. τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων. Ἐὶ. δ᾽. 

160, τῶν δὲ ἔπειτα. Βαν. ΑἸά, ΕἸον, δ᾽. 

-- οὐδ᾽ ἁμαρτόντων. Ὠ. οὐδέ. 

σ. οὐδ᾽ ὁπλῖται. ΟΥ. οὐδέ. 

τϑ. οὐδὲ ἐκεῖνοι. τ. οὐδ᾽. 

19. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηνοῖοι. ΟἾν. δέ. 

20. χρήματά τ᾽ ἔχουσιν. ΗΊ. τε. 

25. τὴν δὲ ἄλλην. .1. δ᾽. 

20. ἀκούσαντες δὲ οἵ᾽ 4ϑην. (55. Απρ, Ῥαὶ. Ε΄, δρ. (6.) Η-.- 
20. ὁ δ᾽ ἐν. στ. δέ. 
-- οἵ δ᾽ ἐχϑοοί. αν. δέ. 

50. αὐτοὶ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. αν. δέ. 

ὅ1, οὗτος δὲ ὃ στόλος. Ον. δ᾽. 

- τῶν δὲ ἰδιωτῶν. αν. δ΄. 

52. οἵ τε ἐπιβάται. 66. τ΄. 

50. τὸ δὲ ἀληϑές. δ΄. δ᾽. 

--- οἷοί τε ἔσονται. ΟΔ58, Βορ. ΑΥ, ΟἿν. Ὦ: 1. τ΄, 

54, ὥςτ᾽ ἔγωγε 888. Αυρ. ῬΑ]. Ἀερ. Μοβαὰ. Κα. ων. ρυὸ 
να ]σ, ὥςτε, 

- ὁπόσοι τ᾽ ἐσμέν Ο855. Λυρσ. Ῥὰ]. Ε,, Βερ,. (6.) σε. Δυ. 

ΟἸν. ων, Βαγ. νεἰΐ, δ ἀ. ΌΪρο τε. 

560. τοὺς δὲ ἀγγέλλοντας 6 (485. Ῥαϊ. Ο, Εδρ, σε. Ατ. ΟΠν. Ὁ. 
1. Καὶ ρτο δ᾽. 

ὅγ7. οἷς γ᾽ ἐπίσταμαι. δύ. γε. 

50, οὔτε ἂν γενόμενα. ΟΥ. οὔτ᾽, 
59, οὔτ᾽ ἴσον. Ατ. Οἢν. Κ'. οὔτε. 

“- τοὺς δὲ ἔχοντας 6 Ο858.}4]. Ο, 1΄, Ο. Η.1 Καὶ, Ατ, ΟἾν. ργὸ δ΄. 

- τῶν δ᾽ ὠφελίμων. Οδτ. δέ. 

41, τὴν δ᾽ ἐπιμέλειαν. αν, δέ. 

42, οἵ δ᾽ ᾿“ϑηναῖοι. Μοβαα. δέ. 
άδ, ξύμμαχοι δὲ οἵ ἄλλοι, Οὐ, δ᾽, 

τι δ᾽ ̓ Ζργείων. Οτ, δέ. 

16, αἵ δ᾽ ἐρ τῆς ᾽Εγ. Οτ. ΑΥ, Μίοβαμς, δέ, 

γ0, ἐγοσὼν δ᾽ ἔξω. Ον. δέ, 



. τοὺς δὲ ἐπί. Οτ. ὁ᾽. 

. ὑμῖν δ᾽ οὐ. αν. δέ. 

. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. α΄, δέ. 

} 
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. ἐπεὶ δ᾽ ἐκηρύχϑη. Οτ. δέ. 

. οἵ δὲ ἄλλοι. ΑΥ, ΟἿ». Κὶ. δ᾽, 

ά59 

τοῦ δὲ ἐν. 1ϊὰ (485. Αι νς, Ῥα]. Ε΄ ες. (6.) ΑΥ΄ Ολν. Ὁ. 
Ἐ. Κι. πὶ. ρῥτὸ δ᾽. ΄ 

. οὐδ᾽ ἄν. Η. Ὦ. οὐδέ. 

οὐδὲ ἀπαγγεῖλαι. Δν. ΟἹ». Κὶ, οὐδ΄. 

, τοῖς δ᾽ ᾿ἀϑηναίοις. Βοσ. (6.) δέ. 

, οὗ δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι. αν. δέ. 

«δ᾽ ἐν. Ε΄ Ὁ. [- δέ. 

τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος. ὅν. δέ, (Αἴ νιά. δὰ ΠῚ, 

ΩΣ δὲ ΤῊ, 4..γ..20. δ} 

. οὗ δ᾽ ᾿άϑην. (455. αν. δέ 

. ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ ᾿άϑην. Οἵ. δέ. 

, τοὺς δὲ ἱππέας. αν. δ᾽. 

. ὑπομένουσι δὲ οὔ. ΗἩ. δ᾽. 

ἐγὼ δὲ, ὅτι. αν. δ᾽. 
Γ ἯἜ,͵ 

. οὔτ᾽ ἐν ταύτῃ. Δν. οὔτε. 
2 Ω 

. γενομένης δ΄ ἐν χερσί, Οἵ. δέ. 

τοῖς δ᾽ ἐμπειροτέροις. (ν΄. ἧέ. 

τοὺς δὲ ἀνθεστῶτας. αν. ὃ 

εὐταξίας δ᾽ ἐς. Τίᾳ (455. ῬΑ]. Ο. Ἐ, Η: Δτν. 

Ἅα]ρο δέ. 

ΟἾν. Τὰ, 

᾿Αλκιβιάδης γὰρ, ὅτ᾽ ἀπήει. Τα Οα55. Δι. ῬΑ]. Τὶ Βοσ. 
(6.) Δι. Ομν. Ὁ. Τὶ. Καὶ. τ. ΡιῸ ὅτε, 

. μήτ᾽ ἐπί. Ον. μήτε. 

, τὰς δὲ ἐνθάδε. 1. δ᾽. 

τῇ δὲ αὐτῇ. στ. ὃ 
οἵ δ᾽ ἐπί. αν. δέ. 

. τοῖς δὲ ὡς. δι. δ᾽. 
, τῇ δ᾽ ἐμῇ προφάσει. α΄. δέ. 

- 

» 3 

οἵ δ΄ ἐς. τ. δέ. 
ἄν. ᾽ ΄ ’ 

τὸν εὐϑύς. τότε. ΟΥ. 
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89. μηδ᾽ οὕτως. Οτ. μηδέ. ᾿ 
90. μετὰ δὲ ἐκείνους 6 888. Απο. Ῥα]. Ἐ, 6. (Β66.) ῥγὸ δ᾽. 

- τὰς δ’ ἐντειχισάμενοι. ΟΥ. δέ. 
92. οὐδ᾽ ἐπί. αν. Μοβαα. οὐδέ, 
ο΄. μέλλοντες δ᾽ ἔτι 6 (858. Ατις, Βερ, (6.) οἶϊπι δέ, 
οά. ἐκεῖθεν δὲ ἐπισιτισάμενοι. ἃ. Ἡ. δ᾽ 

οὗ, τοὺς δ’ ἐπρίαντο. τ, δέ. 

99. ἐκείνους δὲ ἄν. αν, δ᾽, 
--- κατὰ γὴν δὲ ἐκ. Τὰ (85. Δὰρ, ῬΑ]. Ἐ. Ὁ. (Β665.) 

ΚΝ νϑίϊ, δα. ρστοὸ δ᾽ ἐκ. 
110. ὙἹΙ]. 

» 9 

ι, Εἴτ’ ἐν δεξιᾷ -- εἴτ᾽ ἐν ἀριστερᾷ. Δτν, ΟἿγ, 018 εἴτε, 
: , 
5, οἵ δ᾽ ἐκ. ΟΠ, δέ. 

ὅ, οὗ δὲ ἐν ὀλιγωρία. Ἡ. δ᾽. 

- τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. Δι. Οὔν. δέ. Ὑἱὰ, ΕΝ, 1. 
ά. οἱ δ᾽ ᾿Δϑηναῖοι. ὅν. ΑΥν. Ολν, δέ. 
86, τοὺς δὲ ἱππέας. [ἰὰ (855. Διιρ. Ῥαϊ, (,, Εἰ, Ἀερ 

ΑΥν. Οιν. Ὁ. Ὁ. 1. Καὶ πα. Ῥνὸ δ᾽. 

σ. ἦρχε δὲ αὐτῶν. τ. δ᾽. ΟΕ ΤΥ, ὃ, 
11, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. ΤΙ. δέ. 

1, οὗ δὲ ὑπό. ΤΙ. δ΄. 

-- οἵ δὲ, ὡς. Ἡ. δ᾽. 

χά, αὐτιωμένων δὲ ὕστερον. σ΄. δ᾽. 

γδ, τῶν γ᾽ ἐνθάδε. ΤΙ. γε. 

τῦ, οὗ δὲ ᾿Αϑηναῖοι. ὅν. δ᾽. 

.-- στρατιὰν δὲ ἄλλην. ὅν. δ᾽. 
10. ἡγεῖτο δὲ "γις. αν. δ᾽, Μαῖε. νἱᾶ, Π, γι. 
40. οἷόν τ᾿ ἦν. ΑΥ. Ον. Μο5βηα. τε. 
41. οὐδὲ ἐκείνους --- οὐδὲ ἀΐδιον. ΠΤ, 15 οὐδ΄. 

22, οὗ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. ἢ. Μοβαυ, δέ: 

25, ὅμως δ᾽ αὖϑις. δτ. δέ, 

9, οἵ δ᾽ ἄνδρες. Η. Δτ. δέ, 
-τ τὸ τὲ ἄλλα. Οτ, τ΄. [ἰὰ εἰΐαπι άο. 
52, οἱ δ’ ἐκ τῶν. (, Ἡ. ἑἐέ, 

τ δ᾽ ἤδη. ΗἩ, δέ, 

Δν, Οἷς 

Δ). 11 
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55. οὗτοι δ᾽ οὐδέ. ΟἸτν. δέ. 

54. οὐδ’ ἄνδρες. ΟΥ. οὐδέ. 
-- τῶν δὲ ᾿2Ζϑηναίων. Ἡ. δ᾽. 

- οἵ τ᾽ ᾿4ϑηναῖοι. αν. τε. 
56. τοῖς δὲ ᾿Α4ϑηναίοις. αν. δ᾽. 

59. τῇ δ᾽ ἐπιχειρήσει 6 (455. Απρ. Βορ, Οἵ. 1. Ῥγὸ ψὶς. δέ, 

άο. οὗ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι. Ὁ. δέ. 

ά:, χκαταδύσαντες δ᾽ οἵ Ζυο. 65. (6.) δέ, 

.---Ὄ τοὺς δὲ βου ῤεομ αν. δ᾽. 

42. οἷόν τε εἶναι. Η. τ᾽ 

45, πέντε ἡμερῶν. Τία τ Θδοίθ (855. Ατδ. Τ' Ποσ. (α.) Η.1. Κὶ. 

Αν, Ομν. Μοβαι, ῥγὸ πένϑ᾽, 
44͵- ὥςτ᾽ εἰ. Ο. Βερ. Η. ὥςτε. 
- οἵ δὲ ὕστερον. αν. δ᾽. 
ά5. ἀπέϑανον δὲ οὐκ ὀλίγοι. αν, ὃ. 
-- οἱ δ᾽ ἐσώϑησαν. Ὅν. δέ. 

50. οὐδὲ ὃ Νικίας. Ἐ΄. οὐδ᾽. 

θο. τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις. αν. δ᾽. 

-- τῶν τε᾿ Αἀκαρνάνων. ΟΥ. τ᾽. 
62. εὕρηται δ᾽ ἡμῖν. 65. (6.) αν. δέ. 

64. οἱ δὲ ἐκεῖ ΟΔ55. Ατρ. Τὶ Κορ. (6.) Ομν. Μοβαα. ᾿ὰ, ριὸ 

συ ]ρς. δ᾽. 

65. παρηγγέλϑη δ᾽ αὐτοῖς ΟΔ55. Λυρς. Ῥα]. Ἐ', 6. (Β65.) Ον. 
Ι. Κ᾿ Αν. ΟἸιν. Μοβαα. π|. ῥσὸ δέ. 

γ0, ἐπειδὴ δὲ οὗ ν6] ἐπειδὴ δὲ πχαὶ οἵ. ΡΗ ἐπειδὴ δ᾽ οἱ 
για, ποῖ, 

-- πολλὴ δὲ ἡ. Ὀίοῃ. δ᾽. 

-- ξυμπεσουσῶν δὲ ἐν ὀλίγῳ. αν. δ᾽, 

᾿.--- τῶν δ᾽ ἐπιβουλήν. Ατ. Ομ». δέ, 

71. ὅ τε ἐκ τῆς γῆς. Ὠοη, τ᾽. 

-- ἀνεθάρσησάν τε ἄν. στ. τ᾽, 

--- οἵ δ᾽ ἐπί. Ῥίοη. δέ. 

2. τοῖς δ᾽ ἐναντίοις. Ἐ'. Ο, (Β6ρ.) δέ, 

γῇ. ἀντὶ δ᾽ εὐχῆς. γ΄. δέ, 

“- οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ. 1. οὔτε, 
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77. τάχα δὲ ὄν 6 Ομ55. Αὐρ. ΡᾺ]. Ο. Τὸ, Πορ. (6.) Δ», ΟΠιν. 
Ὦ. τὰ ἵο Ῥυὸ δ᾽. 

--- σπουδὴ δὲ ὁμοίως. αν. δ᾽. 

πῇ. ἀναπαυομένων δ᾽ αὐτῶν α (485. «Ατισ, Ρ4]. Ὁ, Εἰ Ο. (Β 5.) 
ΔΥ. Ομ». ἴοβαα. Τὸ, 1. Κα, τὰ. ρὲὸ δέ. 

8ι. ὑστέροις τ᾽ οὖσι Οδ85. Λαρ, ΡᾺ]. Ο, Ἐ. Ο. (Βορ.)1. ργὸ τε. 
-- δὲ οὐκ. 1. δ᾽. 

--- ὁ δ’ ἀπιστῶν. δύ. δέ. 

83. γνόντες δὲ οἵ ᾽49. Οιυ. δ᾽. 

84. Νικίας δὲ, ἐπειδή (855. Δυρ. Ῥαϊ. Ἀορσ. (6.) στ. Αν- 

νυ Κ. δὲ 

-- ἐπέπιπτόν τε ἀλλήλοις. αν. τ᾽. 

ὃ. τοὺς δὲ ἄλλους. (ι΄. δ᾽. 

-- πολλοὶ δὲ ὅμως. Δν. Οἱν. Καὶ, δ᾽. 

86. τῶν γε ἐπ’ ἐμοῦ. αν. γ᾽ 

ὅγ. ὅμως δὲ οὐκ. ν. Μοκ(α, δ᾽. 
10, ὙΠ. 

1, Οὐδ᾽ ὑπηρεσίας. ὅν. οὐδέ. 

2. τό γ᾽ ἐπιόν. ΒΡ. γε. 
5. τοῦς τε οὖν. ὅτ. τ’ 

6. τάς τε ἐν. συ. τ᾽ 

--- τῶν τε ἀπό. Ε΄. τ’ 

10, ἔπειτα δὲ ἔδοξεν. ὅτ. δ᾽. 

--- ἔπεμψε δ᾽ αὐτοῖς. ΟΥ. δέ, 

χγὅ. τοὺς δ᾽ ἐλευϑέρους να]ρο. (485, Απρ. Βα]. δέ. 

“Ὁ. ὡς δὲ αὐτῷ. Ου, ὃ 

--- οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι. ἈδΘρ. Αν. ΟἸιν». Καὶ. δ᾽. 

.- τό τε ἐν νυ]ρο, 8εἀ (885. πὰρ. Μοβαα. 1. τ΄. 

“ἦ, εἶχον δ᾽ ἐπιβάτας 6 (458. Αυρ, Ρα], Β', α. (Β65.) 6ι. Ἄν. 

Ομν. Μοϑβαα. 19). Εὶ. Κὶ 

-. δὲ ἐκέλευε. Ὦ, 1. δ᾽. 

8. τούς τε ἐπικούρους 6 (855. Απρ. Εν αι (Ἀ 65.) Δν. Οιν. ΒΕ. 

το τ΄: 

5η. ᾿Εομοκράτους δὲ ἀντειπόντος. ΟΥ. ὃ᾽. 

δά. οἵ δ᾽ ἀποϑνήσκουσιν. Ο΄’΄. δέ. 



ἙΆΑΒΒΛΔΟΘΟ ΠΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ5 ΘΟΠΙΡΤΤΒΑΕ. 44: -ἹἹ 

. οὗ δ᾽ ἐκ τῆς Δέσβου. δι. δέ. 

. ἐπύϑοντο δὲ οἵ, αν. ὃ’ 

. ἔπειτα δὲ ἐς φυγήν. στ. δ᾽. 
ά5. ἅπασαι δ᾽ ἤδη. Δτν, ΟἸιν. Ὁ. Ἐ.1. Καὶ. νὰ. δέ. 

- 

79. 
πύσας, 

"ϑ. 

6. 

"δ. 

86, 
ὃ7. 

θ80. 

. οἵ δ᾽ ἐς τὴν Ρόδον. συ, δέ. 

ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐς Σάμον. Ἃιν. δέ, 
οἵ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι. “Αν. δ᾽. 

δὲ οὐ πολλῷ. αν. δ᾽. 
, ὥςτε ἀποκτεῖναν 6 (455. Αυρ. ῬᾺ]. Ἐ. 6. (ορ.) στ. Ατν. 
ον. ὩΣ ὸ 1 Κα. Ῥ'ν ὥςτ᾽. 

. δόξας δὲ ὁ. αν. ὃὁ᾽. 

. δ᾽ ἐς 6 (868. Αυξ. Ῥαᾳ]. νοἰΐ, αὐ, ργὸ δὲ ἐ 

. ἔτυχον δὲ, ἔτι. α΄, δ᾽. 

. Στρομβιχίδης δὲ ἐκ 6 (455. Αὐξ. Ο. Ε. αν. Βορ. ((.) ΑΥν. 

ΟΙἸν. Β. 1. Κα. τὰ. νεῖιὶ. εἀά, 

. οὔτε ζήτησιν οὔτ᾽ εἴ. Ἀοσ. (6.) Ατ. Οπν. 1ῦ. σαγβι5 οὔτε, 

. ἐλϑόντας δὲ αὐτούς. στ. δ᾽. Ῥάᾶμ]ο επηἰδ τούτους ὃ’ δ᾿. 
3 

. οὐδ’ ἐς ἄλλον. Ὦ. οὐδέ. 
» - ᾿ 

οὔτε εἰπεῖν. σύν. οὔτ᾽. 

. οἵ δ᾽ ἐν τάξει. ὅν. δέ. 
᾿ --φῳ 

τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ. αν. δέ 

. οὐδ’ εὐθύς ΟΔ55. Αὔρ. Μοβηα. Ὑαΐρο οὐδέ, 

οὐδὲ ἐν τῷ παρόντι. [.. οὐδ᾽. 
οἱ δὲ αἰσϑόμενοι. οδα6ιι. δ᾽. 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις νυ]σο. (855, ἀπς. Ἐ᾿, δέ, Αἰᾳὰθ ἐΐα 84. 
6ΔΡ. ΟΠ1η68 ὑσδαοίον Ὁ. αν, Εἰ. 
οἱ δὲ ἀκούσαντες 6 (458. Δ. ῬΑ]. Ἐς, αν. Ἐςσ, (6.) ρῖὸ 

δ᾽, Αἰά4π6 1ἴὰ ΟΠ η65 σᾶ. ὅ2. 

οὔτε ἐχείνοις. μεσ. Δ΄, Οἷιν, 1. οὔτ᾽, 
ἄλλην δὲ ἀνϑείλοντο. Ον. δ᾽. 

οὐδ’ ἐντελῆ. Οτ΄ν' οὐδέ. 

μάλιστα δὲ, ἐπί. Ἀος. (6.) Ατ. Ομ». δ᾽. 

διότι δὲ οὐ. αν. δ΄. 
ἄλλοι δ᾽ ὡς. 6Ὁγ. δέ. 

οὗ δ᾽ ἐκ (459, Δυρ. Ἐ, 6. (Β65.) Δυ. ΟἸτ, 10. ας πὰ, Ῥνὸ δέ. 



444 ἘΛΕΒΑΘΟ ΡΙΒΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΛΑΕ, 

91» ἦρχε δὲ αὐτῶν. δ΄. δ᾽. 

οὅ. ὥξφτε ἐς 6 (885. λας Ρᾳ]. Ἐ. 6τ: ὯΝ (α.) Αγ. Ομ. Ε. 

Ι. Κα. η. Ὅτα ὥοτ᾽. 

οή. εἰκὸς δὲ αὐτόν 6 855. Απρ. Ἐ' Ἀθρ, (ἃ.) Δι. Οἰιν, ἘἙ.1,Κ. 

--- οἱ δὲ ἄλλας. α΄: δ᾽. 

95. σημεῖον δὲ αὐτοῖς, ὅτ. δ᾽, 

99. Φαρνάβαζὸός τε ἐπεκαλεῖτο. ΑΥ, (ἢν. Κ. τ΄. 

.-- χειμασϑεὶς δὲ ἀνέμῳ. Θ΄. ὃ 

101. εἰσὶ δ᾽ αἵ. στ΄. Ὦ. δέ. 

χοά. τὸ δ᾽ ἕτερον. 1585. αν. Βερ. (6.) Αν. (ἤν. δέ. 

.-- τὸ δ᾽ εὐώνυμον. αν, Ἀερ, Δν. Οὔν, Καὶ, δέ. 

"» 

8. Ν ἐφελκευστιπόν. 

Ά. Εἴχοσιν δὲ εἴγοσι σοτιῖτα συ] σᾶγεβ τΘΡ}]88, 

Α ἃ Ρ. 2:1. 54. 

Γ, 1ο. Εἴκοσιν καὶ ἕκατόν (455. 1ἰὰ εἰἴϑιι 55. 
ἅν, εἴκοσιν ναῦς (858. 

χχθ. εἴχοσιν, κχαΐ 14. 

117. εἴχοσιν δέ 14. 

ΠῚ, 6ὃ. εἴκοσι, οἵ τ, Μίοδηα. 
οϑ. εἴχοσιν μάλιστα (888. 

107. εἴκοσιν ναυσίν α΄. 

ΤΥ, 28. εἴκοσι ἡ ῬΑ]. 
59. εἴκοσι ἡμέρας οἷ εἴχοσι ἡμερῶν (58. Δπρ, Ῥε]. 

42. εἴκοσιν. Κορίνθιοι 888. 
45. εἴκοσιν καὶ ἑκατόν ((488., ΟἸΠΙα 16 60 Απρ, 120. 
ἀν σ. εἴκοσι ἄνδρας (0885. 
110. εἴκοσιν τ, (58. Ατδ. 

Ὑ, “6. εἴκοσιν. παί (858. 

ὑά, εἴκοσιν, τῶν (858. 

-- εἴκοσι, ᾿Δρογείων ῬΑ]. ΜοΞβαα. 

Ί, 6. εἴκοσιν, καί (888. 

97. εἴκοσιν προςπεσύντες ΟΔ55. 

ὙΊ, σι εἴκοσι ἐπλήρουν ΑῸρ. ῬΑ]. Ε, αν». Μοβαι. 
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ὙΠ, 19. εἴκοσι, ᾿Αἀττικαῖς Ῥᾳ]. Ο, Μοβᾳὰ, 

55. εἴκοσι, ἄς Αὔρ, Ρα], 6. Ὁ. 1. 
ΥΠ], 5. εἴχοσι ἑκατέροις ΑὩρ. Ῥα], Μόοδβαα... 

1. 25. εἴκοσι, ἔπλεον Ῥαϊ. οξαυ., 
41, εἴκοσι, ἄς Δυρ, ῬαΪ. ἢ 

62. εἴκοσι, ὧν ῬΑ]. οβαα, 
97. εἴκοσι ὅμως (585. Αυρ. Περ. 

Ῥ", Ν ἴῃ δ.ι5θ. νόοσαθυ}8. (ριδδίοσ εἴκοσι) ΦΟὨΙΓΑ ΤΡ 1}85 
δαἀαϊζαπι, ὶ 

ΤΩΡ. 1: 

6. ἀποδείξειεν τὸ παλαιόν Αὐὑσ. 

“ὖ. κρίσιν ἔσχεν" τούτου δέ (455. ΑὉνρ, Ὑἰμπᾶ, 
27. τέσσαρσιν. καί Αὐσ. 

52. ἣν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δέ Η, 
ὃ . 

59. ἀναισχυντουσιν. καίτον (855. Αμρ. 
50. 8:1. ὦσιν. Ταύτας 6. 

51. ἐπιπλέουσιν " τότε. Ἦ. 
05. ἐπίωσιν, Χαλκιδέας Ἡ, 

66. 66. εἷλεν. Τοῖς ΕΑ. 
σ0. γνῶσιν. καί ()885, ἢ. 

σι. ἔτυχεν γάρ Ῥα]. 
»ὅ. ἔστιν. καί (88. Αὔρ. 
5. εἶπεν. παρελϑών Ἡ. 
95. ἐνόμιξεν τῆς Αὐυδ. 

109. ἐχράτησεν, καί ((4855. Δυρ, Ῥαϊ. 
χ10. ἔπραξεν περί Ὁ. 
126. χατενύησεν, τό, τε ΗἩ. 

100. σταρεῖχες, καί (455. Δυρ. Ραᾳὶ], 
152. παρεῖχεν, τῇ Ο. 
“--- παροῦσιν. τά Ο. 
ι58. ἐϑαύμασέν τε Ο. 

““Ξ προρέφερεν πεντήποντα (55, Δυς. ἐτος 



46. ἘΑΒΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΛΙΡΈΌΚΔΕ, 

ὖϑ. 150. ἐτελεύτησεν. Δακεδαίμ. α. Ἡ. 
11. ἢ. 

5. ὁμολογοῦσιν τούς Ἡ. 
- ξυμβαίνωσιν" καί (865. α. 

25. αἱροῦσιν" καί Ἡ, 

ὅγ. πᾶσιν τό Ον. 

δι. ἔβλαπτεν σῶμα Ί,, 

50. ἤλπιξεν, ξύλλογον Ε. 

64. εἰσίν. τοιαῦτα . 1. 

65. ἀφεστηκύσιν, Κύρῳ (495. 

65. πείϑουσιν τόν Ἡ. 

70. σ1. ξυνέγραψεν. Τοῦ Βερ. ἩἮ. 

"ἃ. εἶπεν. Δίκαια νυ]ρο, 86εα (1888. [ἰ, α. ἢ. δι. Ὁ. Ε, 1. 

εἶπε. ; 
- εἰσὶν νῦν Ῥαϊ. 

σά, σφίσιν ποιεῖν (, 

80. χρατήσωσιν (πρατήσουσι»), καί Δὺδ. Μοσαα. 

“- πέμπουσιν" τῷ Ἡ. 

--- οὐσιν. καί Ὁ. 

“-- περιέμενεν. Κνῆμος ῬαΪ. Ἡ. 

5. σφίσιν, καί ἃ. 11ὰ ΗΠ. ὅ0. 

96. ἤοχεν. καί (488. 
99. οἰκοῦσιν. τῆς (. 

100. ῳποδόμησεν, καί (458. Ρα]. ἤδσ. 
101. ἐστράτευσεν, καί Ἡ. 

-- ἐςέβαλεν, καί ῬΑ]. Ὦ. 1. 
χοῦ. ((π ἤπδ 1001) ξυνέγραψεν Ὁ. Ἐς, ας Μοκαα, ἴα, Τ, 

ΤᾺ}. 11], 

10, Βλλησιν. καὶ 1. 
25. 20. ξυνέγραψεν. Τοῦ Ἡ. 

51. ὑφέλωσιν, καί (485. τ, 

ὅ2, ἀφῆκεν, καί Ἡ, 
56, ἡβῶσιν, παῖδας Η. Ὦ. Ἐ. 1. 

ά!, εἶπεν. μετά (455. Ρα]. αν, 
44. προϑεῖσιν, καί (485. Ῥα]. 



ἘΛΆΒΑΘΟ ΡῬΙΒΟΚΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ. 41; 

45, πόλεσιν πολλῶν ΤΙ. 

4γ, ἐστὶν, καί (855. Ὦ. Ἐ,, 
ήρ. εἶπεν. φῥηϑεισῶν "ῬΔ]. 
86. ἔχωσιν, καί Ῥαὶ. 

62. ἐστὶν νόμοις Ἐ]. 
-- χρατήσειεν, κατέχοντες Ο. Ἐ. Βερ. (6) Η. 6΄ε., εἰ 8ῖο 

ξμπεγαῖ 1 (455... ἀοδιλάδε αἰ. 11, εἔαβα, ; 

82. ἔχουσιν, διά (0488. 

οά. ναυσίν. καί Ἡ. 

οϑ. ἀπέϑανεν δέ ῬΑ]. 
102. χρατήσωσιν, πᾶν ΟΥ̓. 

109. ἅπασιν, πρύφα (885: 
115. ναυσίν. τῆς Η. ΟΥ. 

ι16, (ὰ πε 10γ1) ξυνέγοαψεν ΕΟ. 6, Ἡ. 1. 

11}. 1Υ. 

5, χαταλείπουσιν, ταῖς Ὦ. 

ὃ. σφίσιν ποιῶνταν ΝίοΞβαμ, 

10. ναυσὶν ῥᾷστον Ὦ. 

τά, ἀνδράσιν" ταῖς τ. 
24, ἔστιν δέ Οδ55. 
45. ναυσὶν περιπλεύσαντες αν. 

“Ὁ, ἐκέλευεν, καί Ολ55. ΑἸ. 

ὅο. ἔλαϑεν κατακαυϑέν 455. Ατπιρ. Ἡ. 
52, ἔστιν δ᾽ ἡ (488. ΑἸιρ. 
ὅ4, εἶχεν. γενομένης (488. Ατισ, Ῥὰ]. αν, 

. ἀπεῖχεν, καί Ο 455. ΡᾺ]. 

άο. διεγίγνωσκεν" δήλωσιν Οδ55. Αὰσ. Ραὶ. 

45, Αἰολεῦσιν. καί (885. Ατν, Ῥα]. 

ἀδ. ξυνέβαλλεν. καί ΟΔ85. Δυρ. ῬᾺ]. εἴ Ἡ. 

- χερσὶν πάλιν ἦν ντιῖσο, τὐὸΐ Πρτὶ χερσὶν ἦν πάλιν. 
45. ἐστίν. καί Οα55. αν. 

46. ἀποκτείνωσιν, μηχανῶνταν, (455. Ο. αν. 

52. ἔσεισεν. καί (885. ΑἸ. Ῥαϊ. Η. αΥ. 

85, παρεῖχεν. καί Οδ55. Αἴ. ῬΑ]. 

τ μῶν 

57. ξυνετείχιζεν, ξυνερελϑεῖν τ. 



ἀφ ΤΑΒΑΔΟΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΔΕ,. 

θΘι. οὖσιν. πέφυκε τ. 

6γ. ἐστὶν, καί (ἰΔ55. Δπρ, Η. (566 1014 6η1 χτείνουσι, καί. 

ΤΥ, τοῦ. ἐκήρυξε. καί. τοη. οἰκοῦσι. καί, 116. διέφϑειρε, 

“αἱ.) 

σά, κατάγουσιν τούς (855. ΛῸρ, Ἰ. 
.--- γῆ, ξυνέμεινεν. "Τοῦ (85, Ατρ. (. Ἡ, Οτ. 

79. διέδραμεν, πρίν (885. ῬΑ]. Ο, αὖ, 

8ι. ἐξῆλθεν, πλείστου Ῥαὶ. 

- ἀπέστησεν τὰ πολλά Αὐρ. 

-- 8.. εἰσίν. Τότε Ἐ, 

90. ἐτείχιζεν τοιῷδε (855. Αὔρ. ῬΑ]. 
02. καταληφϑῶσιν, καί (855. ΑὉΡ,. 

- ἕξουσιν. τοσούτῳ (488. Αὔρ. 

96. ἔπαϑεν. δύακες (858. ΑἸ. Ρᾳ]. Ὁ, 

χοῦ. χ0ά. εἶχεν, Τῆς Ἡ. 
χοΐ. σφίσιν βοηϑεῖν αν. 

τοῦ. εἶχεν, τήν Η. 

τοῦ, παρεῖχεν, καί (855. ΔῈρ. ΡᾺ]. Ἡ. 

---- ἐκέλευεν, καί ΟΥ. 

109. ἔκϑεσιν βαρβάρων αν. 
χιθ. ἐπεβούλευεν. καί ΟΔ55. Δὰρ, Η. 

χαιδ. ἔχουσιν, καί Ῥα]. 

128. εἶχεν, τῶν Η. 

χϑά. ἡσύχαζεν διά Γ΄. 

135. ξυνέγραψεν. Τοῦ (Π 15 ΠΌΡῚ 6 111 ΠΟΥ) (8558, Δ πρ, 
1. Πορ. αν. Μἴοβαι. 

110. 0Υ. 

5. Χεροίν᾽ τοὺς δέ Ἡ. 
- ἀπῆλθεν, τὸ δέ Ἡ. 

ά, ναυσὶν δύο (855. Ατισ. Ῥα], 
ὃ. εἶδεν χινουμένους 11ἀ61ι, 

10. μένουσιν. δῆλον Η. 

- ἕστηκεν" καί Η. 

-- ἔφευγεν. καί (855. Δπρ. Ῥα]. αν, ἢ]. 
- ἐτελεύτησεν. καί (. Ὁ. 

10. ἐσκύ- 
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10, ἐσκύλευσεν " καί Ἡ. 

-- ἔστησεν. Μετά ΟΔ55. Απρ. Ἡ. 

14, ἀποστῶσιν" μετεμέλοντο [ἰ. 

--- νεωτερίσωσιν. ξυνέβαινε αν. 
χδ. εἰδὲν, καί δοδαα. 

30. ἔτυχέν τῷ (455. Απ. ῬΑ]. (6.) Η. 

21. εὗρεν κατειλημμένας (88. Απρ. ῬΑ]. Η. Ῥοβκίγϑιμιι εἰ- 

ἴδ πὰ Ῥϑῦ]ο δηΐθ Χαλκιδεῦσιν, λέγων. 
“5. ἴωσιν πολέμιοι 1, τη. 

260. πράγμασιν, καί δ΄. 
27. ἐστὶν, καί (455. Αὐνρ. Ῥα], 
58. τέσσαρσιν βουλαῖς Ἡ. 

άρο. μονωθϑῶσιν, καί (885. Δαρ. 

45. ἐξέλωσιν, καί (455. Δυρ. 

- ἴωσιν, τούτου 114. 

45. ἔπραττεν, καί (855. Ῥα]. 
85. 566. διῆλθεν. Τοῦ Ο455. ῬαΪ. Ο. Η. 1. 

57. εἶχεν, νομίσαντες (55. ΑἸΡ. ἢΔ], 
6γ. παρεῖχεν" καί (458. Βα]. 
69. ἕξουσιν, καί Οτδεν. 
δ. παρῆλθεν, καί (488. Δασ, 
δ. ἀπεχώρησεν. καί (458. Δπιρ. ἈᾺ], Η. 

76. ἔτυχεν γάρ Ὅτ. 
85. ἀπατήϑῶσιν (γιγνώσκομεν) 1Π. 

ὃ9. πράσσουσιν, καί (58. ΟΥ. 
οὗ. ξυμμαχοῦσιν, πῶς Ἡ. 

111. εἰσὶν, πλεῖστ᾽ ὥν (455. Αυρ. 
110, ΥἹ, 4. ᾿Εστίν. τὸ δέ (55. ΡΑ], Ο. Ὁ. Ἔ. 
6. ξυγγενέσιν καί (855. Ατρ. 
γ. -ξυνέγραψεν. Τοῦ δέ Η. 

ὃ. γαυσὶν τάχιστα (458. Ατισ. ῬαΪ, 
1,6. εἶπεν. τῶν δέ (455. Αὐρ., 4]. ἢ]. 1. 
χθ, τέλεσιν μή Οδ55. 
17. εἰσὶν, τῷ δέ αν, 

1ὃ, ἤϑεσιν καί Θ΄. 
1λμογά, 1. ΕΥ 



4δο ἘΔΒΒΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΒΑΕΒ. 

18, πολιτεύσωσιν. Τοιαῦτα 1ά, 

19. ἀποτρέψειεν, παρασκευῆς (888. ΑῸρ. ΒΑ], Π. αν. 
.-- ἐπιτάξειεν, τάχ᾽ ἄν (κ85. Ααρ. ΒΔ], Η. ὅν. 

40. ἐστὶν Σελινουντίοις Ἡ!. 

44. εἶπεν, νομίζων (455. Ατπρ. Η. Ὁ. 1. 
45. πλείοσιν. τήν τ. 

59. διαγνῶσιν, πέμπειν (458, ΑἸ. ῬΔ]. αν. Κ. 
50. ὁλκάσιν, καί αν. 

31. ἀπέστελλεν" τῶν δέ Ῥα]. (. νυ. 
52. σφίσιν. παιωνίσαντες 1]. 

55, τὐχωσίν γε ΟΔ85. Δυρ. (, 6. αν. Ἵ 

54. εἰσὶν, μή --- --" -- 
-- πάρεισιν. Καί (4585. Ατν, ῬΔ]. 

55. εἶπεν. τῶν -- -- -- 

357. παντάπασιν διαφϑαρῆναι (855. Δπρ. (ἃ, 

4ϊ. εἶπεν. τῶν Ο 485. ῬΑ]. 1) 41. 
ά2. ὦσιν, κατά Ἦ. ὴ 

45. ἔστιν" καί τ. 

46. παρεῖχεν. καί (455. Δυρ, 
48, ἐῶσιν κατοικίζειν Οτ. 

58. ἐλάμβανεν. Τὸ γάρ Ἡ. 

δά, ἀνέϑηκεν, καί Ἡ, 

δῦ. κατεχρότησεν" καί (888. Δπρ. ῬΑ], Π. 
θ2. ἐστίν. καί Δυσ. ῬΑ]. Η. 

6ά, σφίσιν, καί Λαυρ. Ὁ. 
69. προςμίξειεν, καϑίσταντο (85, ῬαΪ, Ὁ. Ο:. 

γϑ. σφίσιν μήτε τ. 

82. οὖσιν, καί ατ. Μο5641. 

85. διαβάλλουσιν, καί (455. Διιρ, ῬᾺ]. 
86. ἐπιβουλεύουσιν, καί νυ]σο, 564 (58. Δυρ. Ρὰ]: αν. 

Μοβαα. Κὶ. πὶ. οἵη. Κ΄. 
ο6. ἐστὴν, καί (485. ΔῈρ, 

102. αἱροῦσιν, χαί (8585. ΛΔαρ. Ο, 
--- ἔτυχεν γάρ (888. Ατιρ. Ἀα], 

--- σφίσιν δυνάμεως Ογ.- 
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τοῦ. ἧκεν. τούς (855. Λαρ. Ρα]. ΟΥ. 

χοά. ἔδοξεν παρεσκευασμένους Η. 
χοῦ. ναυσὶν, καί Ἐς 

ΤΌΣ ΝΤΙΙ: 

1. ἀπέστειλεν. φϑάσαντες Ὦ. 

χῦ, αὐτομολοῦσιν. καί (455. Ατισ, Ο. 
41. ξυνέπειϑεν βειι ξυνανέπειϑεν δέ (55. Αὔρ. ΡᾺ]. Ο. 

25. εἰσὶν, κοί ΟΔ55. Δυρ. Η, 
46. ἐστὶν, τῆς Ον. 

“8. χρήμασιν" καί Κ, 

20. ἐστίν. καὶ Αυὑρ, ΒοΡ. 
58. ἀπῆλϑεν. τῇ Η. 
66. κολουσϑῶσιν, τό τ. 

68. δράσουσιν. τὸ δέ . 
69. ὑπῆρχεν λαμπρύτητος (888. Αυρ. 
γ3. σφίσιν τόν τ. 

γ5. ζῶσιν λυπῃρ. σν. 

“7. ἐξαναστήσειεν. τήν (8585. Αὐυν. Ῥαὶ]. Τ᾿. Ἰλες. (00. 

Τν. ὙΠ]. 

5. ἔμελλεν, καί τ. Ε΄ 1. 
12. ναυσὶν μετά Νίοβαα. 
χά, ἀφιστῶσιν. διαβάντες Ἰ. 

1θ. ἐχρόνιξζεν, καϑήφουν Δηρ, 
19. καταφεύγουσιν. καί Δυρ,. ΡῈ], 1. 
“ὅ. ἀπέπλευσεν, τὸν 1. 

άι, εἶχεν. πλεῖν Λαρσ, ῬαΪ, 
ά5. χρήμασιν πολεμοῦντα ΚἈ. ἷ 
δο. δέδρακεν, καί (55, Λρ, Ρα], ὅτ, 

55. ἦλϑεν δ᾽ ἐς ΟΔ58. Ατᾷιρ. 

87. δίδωσιν, καί Δαρ, 

68. ἔπραξεν, νομίζων Λυρ, Ραὶ, ἔπρασσεν Ἔ). 

8ο, ναυσὶν χρήματα Απρ. 
χοὗ, κατηκόντισεν. φοβούμενον ΑΥὐ, 

Ἐν 



4δ5 ἘΛΕΒΑΘΟ ῬΙΘΟΒΕΡΑΝΤῚΘ ΒΟΒΙΡΥΌΒΔΕ, 

ο. Ν᾿ οοπῖτα ταρι]88 Οπλϊββιχῃ, 

"ἜΕπεισε «Ἰγινήτας (455. ΑῸδ. 1, χά. 
πέμπουσι ἐς τὴν Κέρκ. α΄. 24. 

ἰοῦσι ἡ ξυνϑήκη Ο΄ν. 4ο. 

ναυμαχήσουσι- οὗ δέ (, 52. 

ἐστὶ ἐπί αν. 55. 

ἔπρασσε ἐς Π. 57. 

κατέφυγε. ᾿Επαναχωρῶν Ὦ. 1. 62. 65. 
ἕμπουσι ξξακοσίους αν. 64. 

ναυσὶ ἅμα Ο. θά, Ιάφπὶ διέφϑειρε. ἐς 6. 

ναυσὶ, ὡς ἄν. γῦ. Τάειῃ ἅπασι ἐξήρτηνται 80. Τἰθλη 1ῃ ναυσὶ 

10. οἱ ὅ9., παισί 81ι., ἐγκλήμασι 82., λέγουσι 00.50 παρα- 

μείνωσι, ὑπό χ02. 

ἀποβᾶσι ἐς ῬαΪ]. τοῦ. 
ἐστὶ, εἰ αν, 150. 1ά6μι ἡσύχαζε. οἱ δέ 1584. ναυσὶ ἀεί τά2. 
παισὶ ἐξεκόμισαν Οτ. ΠΙ, 6. 

ἐλευϑεροῦσι. ξόδωτο.. Ο. Β. ὃ, ; 

εὑρεϑῶσι ἐς αν, 84. Τάριη ἀπιστοῦσι. ἐπειδή ὅ5., ναυσί. ὅτε 
ὅ6., χρήμασι. ὕστερον 65., βλάψωσι. ὃ δέ θ7., ξυμβοηϑῶσε 

οἵ ὃ. ἱ 

ἐναυμάχησε. ἦν 6. 88. 

πλέωσι. οἱ δέ Ῥαϊ. 91. 

ἐξέπεσε ἐς α. 92. 

ἀφίησι, αὐτός αν. Π|, χ. 

ἐπιβοηϑήσωσι. ἡγεῖτο ῬᾺ]. 26. 

ἔχουσι ἑκάτερον (ἀν. 52. 

ὑπαάγουσι αὐτόν Β. 70. 

πρατήσειε ἐπελϑών ΟΘ΄. γά. 

ἀναλάβωσι ἢ 1. 70. 

σφίσι ἡγεμών ῬᾺ]. 108. 

ναυσὶ οὐ Νίοβδαμ. 107. 

ναυσὶ ἀντιπρώρ. νι απὶ 1105. 661 ΓΝ, ὃ 

ναυσὶ ἅμα ἴ΄. 11. 

ναυσὶ ἐπείρων α. 28. 
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“Ἕλλησι ἐγένετο Ὦ. 1. 4ο. 

γαυσὶ, ἐπειδή ῬΑ]. Θ΄. 45. 

εἶπε. Οὔτε ῬΑ]. 1. δῦ; 80. 

ἀποδοῦσι. οἵ ῬΑ]. 66. 

πόλεσι ἐπρύώσσετο Οτ. σθ. εἕ ναυσὲ ὠφικνεῖται Ῥᾶιϊο απΐ Ὦ. 
ἐξήγαγε αὐτόν Ἀεσ. (6.) 8ο. ᾿ 

εἰσὶ, ἑκόντες ΟΥ. οὗ. 

πρόςεστι ἀγαϑόν εἰ εἴξωσι αὐτοῖς αν. τ56, 
ἔχουσι ἐν 1.0, 9. 
διῆλϑε ἐς (488. δ0. 

πολεμοῦσι. ἐβούλετο Ῥα]. 60. 
Ταντινεῦσι" ἐς στ. 78. 

σφίσι. οὐ Ῥα]. 8ο. 

ξυγχωροῦσι. Ἦ νυΐϊδσο 80. 90., 864 ορίϊπ|] ἐὐνάρι ξυγχωροῦσιν. 
κεχμηκόσι" εἰ Οτν. ΥΙ, 54. 

προςπέσωσι, ἕως Ῥα]. 49. 

ἐστὶ, ἐπίγραμμα Ὅτ. 59. 

πείσωσι. ἥκουσι ΟΥν. σθ, 
ἀνιᾶσι. ἔδειξαν Ῥα]. 86.. 

εἰσὶ οἵ αν. 80, 
εἶπε. οἵ δέ στ. οὅ. 
ναυσὶ, οἵπερ Οκ55. Απι. ῬΑ], ὙΠ], 54, 

τρισὶ (ἦρχε) ῬΑ]. ΥἼ], 54. 

ναυσὶ ἀντιπρώροις Απρ. Οχτ, 40. 

ναυσὶ οὐδέ Ῥᾳ]. 42. 
ἀσϑενοῦσι ἄνϑρωποι ΟΥ, άπ. 

ἀσϑενέσν: ἵσανόν (888. Δυρ. Ῥα]. Ὅος 

ἠξίωσε, ἀμύνεσϑε ἀν. 65. 

δικαιώσωσι ἀποπλῆσαι. θὃ. 

ναυσὶ ὠφελ. Ὁ. 69. 

εἶχε, ἐβάλλοντο 1. δι. 

ἐνόμιξε οἵ Ο. ὅν. δθ6. 

ἐγίνωσκε. ἀλλά αν. ὙΠΠ, 8. Ἰηῖρα αποσπθ ζ΄, ααοᾶ ἐφελαυ- 
στικόν νοσδηῖ, ΔΙ ]} 1 η}15. ἰοοὶβ ἢ ϑοάδθμι {ἰρτὸ 5ε- 
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4αθηϊθ ψΟΟαΪ: ΟΠΜΙ Εἰ αΣ ψῈ] 6648, σοηβοηδηὶθ δή ἀἰίαν, 
ἘΠ 516 ἴῃ (ὑδ885."ὅ : 

κοταλιμπάνουσι᾽" ἀντιπληρώσαντες 85, 1. 

ψαυσὶ ἐπί ῬΑ]. 22. 

ἀφιστᾶσι. ᾿“οτύοχος ῬαΪ. 52, ἴ. “5. 1η]1Ὁ, 

ναυσὶ ἐθαλασσοκράτουν Ῥα]. δά. 
παρέλυσε ὁ 14. 

διέβαλε οὐ 16, 

σταροῦσι,, ὥςτε 14. 

ταταλαμβάνουσι ἀνειλευσμένας ῬαΪ. 55. ῬΑΓΙΟΣ ἐκράτησε. 
ἐπεκβοηϑησάντων Ῥαὶ. 565. αἴᾳμθ 810 58Ἔρίμ8 ἴῃ Ποῦ οοά,, 
τὶ ἡσσηϑῶσι, ἤ 57. 

οὖσι ἐν Ατρ..60. 
κατῆγε ἐς Αὐρ. δι. 

σταρῆλϑε ἐς Ατπρ, ὅπ. 
διέφυγε, ὁ δὲ Δπρ. 92. 

ἐπῆλϑε ἡ Ατ. οά. 

Ἵ 

ἃ. Ν ἤπδ]8 ρυδϑροβίζομἱβ ξύν ἴῃ ΠΟΏΠῚ]115 1015 (πιαχῖπηθ 

ἰῃὰ Οτι) βϑᾶδρθ ποὴ πιαΐαΐαπι ΤΟ ΡΘΥΓ ἴπ ᾿Ποσᾶπι, 

4ᾶτη 564 6 }5 νοσαθα]υπι ῬΡοβῖι]ᾶῦ, 

ΘΟΙΠοΙδηῦ ρᾶῦοα ΘΧΟΙΠὈΪ]ὰ 46 τη0}{18. 

ξυνγενές (8855. (7 ἰδ16 1. ΒΌΡΤΑ Ὁ δουρὶ.) 1, 6, ξυνκαϑίστη 
(δ 85. Διὰρ, ΟΥΓ. ὦ 52. 

ξυνκαταλιπόντες αν, ΥὟ, γ᾽. ξυνκαλέσας 14. ὙΠ, 41. ξυνκατέ- 

λαβε 14. 26, ξυνχωρεῖν 14. 1], δ9. ΠΙ, ο6. Υ1Ι, γῶ. ξυνκο- 
μιδὴ θα. ΠῚ, 15. ξυνχτήσασϑαν Ατ΄ Ὑ], θ9. 

ξυνβοηϑεῖν Οκ855, Ατρ. 11, 5, 
ξυνλέξαντες τι ΥἹ], 46. οἷ 5616] 110, ὙΠ]. 

ξυνστρατεύειν (858. 11,12, 111, .Χ1. αν, ΠΙ, οά. (855. Ατσ. 

Ον. ΥἹΙ, 50. 55. 55. (455. Αὑρ, Βθρ. ὅτ, Β85.0 1, 8. 
ξυνστρατεύεσϑαι (855. Ατιρ, Ἀορ. ατ, ΝΙΣ, 20, ρυδείθν 

Ἴδρ. ἰἰάθῃῃ Ὑ1Π, 42. ξυνστήσας τ. ΥἹ, 26. ξυνστήσεται 

(288, θς. Οὐ. 1, 57. ξυνστῶμεν (488, Ατιρ. (ἴα 4πὸ ν 
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εἰ858.) αν. 1], γ9. ξυνστῆτε (455. 1, 80. ξυνστάντες 14. 

ΨΠ, 30. 85. εἱ τ, ὙΠ], 66. ξυνσταδόν (455. Οχ. ὟἼ1!, 
δι. (ἢμπεεο ἀο ἰοί68 τεάδαμξ, αὐ Τμπιον ἀἸ δὶ 1 18 τ΄ 
γϑιμχῖδθα ρΡυΌΡΔ 116 811.) ξυνστράτηγονι ατ. ΗΠ], 58. 

9. γοσαβθυ]α απδεάδηι νοὶ σοπί πη 6 π4ἃ να] 
ἀΙἸδι πα απ. 

Α"ἀ.}. 210. 

(Ηἰτο Ῥατυιϑίποσυσι ΠΙΡτΟττσι ΓυΥβ8 ποῦ ὈΟΐοϑῦ πηϑηϊΐο Πδσῖΐ, 

6 4Φυΐϊθιβ [α]1ὰ ποὰ ποῖανιῦ ΟΔ11}105.) 

ἃ. Ῥυδϑροβιίτοπθϑ. 

οὐ δι ἅ. 

4: ἀπαντός σοπϊαποίἑπι ὩΡΊ46 δου δον ππη νἹ  δέιν. ΝΑΠῚ 

1ϊὰ ΟΠΊΠ68 ΠΡ} 1, 58.» Οἵ π68 ρυδϑίον ατσ. 1, δύ. Ὑ, τοῦ,, 

Ῥγϑεῖον Ου, εἰ (ἢν. ΠΙ, ο5.. ρταδίογ. ὅν, 61», Μίοϑβαι. 

ΨΠ,6., Ῥγδοῖον αν. ἀν. σιν. θ1. Οοπίπηραμὶ δἰ 81 
(888. Ρᾳ]. μθδ. 1, γ6.., 0485. Δυρ, Ρ4]. γα8ο. Πποαι. ΝΊ. 

Ι, 8ά., εξ. τι. νοἰξ. δά. 11, 16... δά ΠΡ] Π|, 49. (αὶ 
ἴδηι θη ἰδ πησιηὶ (855. Απιρ. αν, Αγ, Ομν.), (858. Αυρ, 

ΒΘρ. Αν. Βαγ. νοΐ. δα. ΓΝ, 6.ι,, (855. πρ, Ἀθρς, Νίοσαα, 
νείι. δα. ΤΥ, 119., Αὔυρ. Βε6Ρ. νειϊξ, εαα. Υ, 69. 

Διαβραχέος Οδ58. Αὰρ. Ῥὰ]. νεῖϊ. εἀ4. ΤΥ, τά., Αυρ. 

ῬᾺ]. Αγ. πὶ. νεἰϊ, εὐ. σθ. Ὑυραία βχθιηιρίαυϊα πἰγοαὰθ 
1η ἰοοο αἰδιαπσαηῃΐ, σοομϊπησαπὲ οομίτα 11, 85... Ὁ] 56-- 
Ῥαύδπν αγ. ΟἾν. ΟΕ κυτά, 

Διεγγυτάτου Ἄυξ. Βοσ. Ὑ1Π, ο6. 
Διακενῆς, ἡ διακενῆς ἐπανάσεισις, ΤΥ͂, 126. Οτ΄. αἰνίδιηι 

ΒοΡ1Ὀ 1, 
Διαμέσου (ξυνέχλῃε) Αὐς. Ρ4]. νεἰξ, «44, ν΄, 64. ὨΙβΙαη-" 

δαπὶ νυ]σρ. εὐϊιι. ῃϊο εἰ ὙΠ], 7γ5.,, 10] οἵ διαμένον 
νεῖϊί. εὐ. 

Διολίγου Δυρ. ΥἹΙ, 47. ὙΠ, 56. Βερσ. ὙΙΙ, ὅ9. ΝΌ]]υ5, 
αἱ νἱἀοίαν, Υ, τά. ΨΗ, γο. γ1. 41. 1δῆάὰ6 ροΐϊτ8 56ρὰ-- 
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γαάπχη. (ΤᾺ 6πὶ ἰθμθη ἀμ} (6 ἐς ὀλίγον, απο Δανσ, ὙΠ, 
56., κατ᾽ ὀλίγον, αποῦ ῬᾺ]. 1, θη. οὐ παρ᾽ ὀλίγον, αποὰ 

. Ῥα]. ΝΗ, σι. σοπίππ σι.) 

Διαπλείστου Οἷδθ5. ἤθρ. ΙΝ, τιτὸ. τὰ διαπλ. Απρ. Ῥαὶ]. 

ὟΙ, τὰ. 

“Διαταῦτα Οκ55. Δυρ. νοῖϊ, οα4. ὙΙ. 61., (455. Ῥαϊ. νεῖιΐ, 

«64. ὙΠ, 46... δοϊ5 (858. ΔῈΝ 58., Μοβαα. ΗΠ], δ8ά., 
νεῖ. εαα, ΠῚ, 40, 

Διατοῦτο (455. Λυρ, Ον. Αγ. Ομ. ΎὙΠ, 1τ8., Δυρ. Ἀδρ. 
γψείι. εὐα. Ὑ11, δ0.,, 0485. Αὔρ. Ἀδερ. νει. εὐ. ὙΠ], 95., 
(4535. Αυρ. ν΄, 72. 

Διαταχέων ὈΡίψα6. δου! θοηδπμ, Νά [ἰ6 ῬᾺ]. 1, 8ο. 
(455. Αγ. Οἴιν. 1Π|,.15. 855. ΑἥὕὔἸὐὴρ. Βθρ, αν. ΤΥ, 8. (885. 

Αυρ. ῬᾺ]. Αν, ΤΥ͂, 9ο6.. (885, Αὐρ. ῬΑ]. Βεσ, Αν. (ἢγ. 
Νίοβαι, νοΐ, δά. ΤΥ, 1925. (58. Άοσ, Ατὐν νοι: εἀὰ. 
ὟΙ, 66. (855. Απξ. ΡὰᾺ]. νεἰϊ. οὐ, ὙΠ], 101. Δυρ. ες. 

101, Ῥθ]ο Ροϑί. 

Διατάχους Ια 6 δου οηπιη. Νϑηι 18 Βιορσ, νεὶὶ, εαα. 
ΤΠ, τδ. ΡᾺ]. ορ. 11, 86. Ῥὰ]. νϑιι. δ 4, 1Π|,..18.. (358. αὶ]. 

Ἦδρσ. νϑιῖ. δα. ΠΙ|, το9. (855. Απὰρ νοίΐ.. εἠἀ. ΤΥ, 425 
Ῥα], Μοβαᾳα. νεῖϊ. ε46, 59. 455, Απρ. Ῥα}. νει. δα. 85. 
εὐ τοῦ. (885, Αἰ. ἤθρ. νεῖὶ, δά, ὙΙ,. 69. (8885. Βερ, 
Βαγ. νεἰϊ, δα. σῷ. 858. Ῥα]. Βδρὶ Ὧι, οὗ, (855. Βα]. νειΐ, 
εαα, τοά. ()858. Ατισ. ῬᾺ4]. Ἀδρ. Μοβαα. πὰ. νοἱὶ, εαἀ4, ὙΠ], 

22. (ε55. Δτπιρ. Ἀδρ. νϑιϊ, οὐ, 29. (855. Ατρ. Ῥα]. Βον, 

Β458. νεἰΐ, εἀα. Ὑ111,.2. (8855. Δυρ, ΡᾺ]. Ηδσ. ἤοβαα. νειΐ. 
εὐα. 12. Πρ ργδθίθυ Νοϑδαμ. (6 4ὰο δἰ ΐθηι Ὡ1}}}} πο-- 

ἰαΐα 1) 16. 
; β)} 2 σρῖ: 

᾿Επιπολύ νυΐσο ἴ, 6. σ. δο. 6... ἀα]θι5 οὐ Ριι5 ἴῃ ἰοοὶβ 
ΒΟρΡδΥ Δ! (488.. Δ σ. [Ιάδηι βοϊιηρσαμὶ τ. Οἷν. 1, 1ὃ, 

(855. 11, 16. (858. ἃ. ρύ, τ. αν. σό. συ. Ἀγ. Οἴιν. γθ. 

(σοῖθα ἀἰδιαησιιηξ νυ]σοὸ ἢ], 79.» 1ΌῚ σοπίαποῖϊηι 50}1-- 
Ῥαμπὶ Αὐυρ. ἴΐορ. ΑΥὖΌ νοις οὐ... Βυσθαβ ναΐσο ἐπιπολύ 

1, 82... δὲ ἐπὶ πολύ Λτ. ΟΒν. θομ,, τὰ 4]. Οὐ. 97. οδ. 
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εὐ (855. οἵιπι ἰἰσάθπι ΓΝ, ὅ. 864 ἐπὶ πολύ νῸ]σο ΤΥ, 12.; 
ἘΡῚ οομέϊπυο δου θυιπὶ 855. Ατπιρ. Οσ. Αγ. τηδνσ., οἱ ΤΥ, 

. χοϑ. ΔΟΎ, γ5ὅ. (455. τσ. ες. αν. Αγ. νοΐ. εἀα. γὲ1- 

ες σαίατῃ ἐπιπολύ ἀθῆο Βθουϑατα βουιρίτιτα. παἰγεμὶ ῬΑ], ΟἿν, 
γηᾶτσ, ΤΥ, γ. ἀν. αν. Υ, 16, ᾿Επὶ πολύ ροντο ἴῃ 
οὐκ. ΥἹ, 57... ὉὉ1 ἴῃ Ολ55. ἤθς. τ...) οὐ ὙΠ], 11... 01 1 
(495. τς. Ρα]. ες. Οτ. Ασ. Βαν. νεἰϊ. δα ὰά. δι ππὸ 86- 
οομία ἐπιπολύ. Ἠοῦ ομηηθ5. τιὶ νΔἀοθέθχ, ΠΡῚῚ 1], 22. 

σο. Οπμμε65 ρυδεῖον Οὔν. ὟΙ., γχο. (8 αποη ἰαηηθη 8]- 

« ἴσθτο ἴῃ Ἰοοο 1016 δοσδα! (ὑκ55.), ρυδοίον ἤδσ. 1, δ. 

.- Ῥγϑοῖον 8]. σσ. (ἢν. 59. ρυδείεν Ῥα]. Οἢσ. άο. ὙΠ]|Ι, 1. 
Ῥγδϑίεν Οἢγ, εἰ Πίοη, ὙΠ, σι. ρῥγδοίοσ Ῥᾳ]. ὙΠ, 56. 
Τάεπι ἐπιπολύ (8455. ἀὺρ. Ἐερ. Βαν. νοίε, εἀά, ὙΠ, 65. 
(4585. Απρ. Ἀθρ. στ. νεἰϊ. δα, ΥὙΠ|, 1ο, Ἐχ [15 αὐ 
ΘΙ Θ ΠῚ. ᾿ποουῦίῃ5 ΠΘΟΓΘΟ." 

᾿Επιτοπολύ νιυῖΐρο ΤΥ, 29.: ὉὉ1 (855, Λπρ. Α΄. ἐπὶ τὸ π. 
“Ὡς ἐπιτοπολύ 11, 15... }1 (55. αν. ΟἾγ. Υ, 1ο7., ὉὍὲ 

(4885. πὰρ. Ῥα]. τσ, εὑὟ!, άθ., 101 (855. Απρ. Ῥαϊ. 

(ἢν. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Ἀερ. ΚΝ, 1τογ. οἱ ΥΙ, 46. ὠὡςεπιτοπολύ. 

σι. Η. ΥἹ, 46. ὡς ἐπὶ πολύ. 

᾿Επιπλέον οΥληεβ, πὲ νἱἀείαν, Π|, 81. 8015 ἀἰβαηρὶς 

σι. Π, 97. 1, οὔ. 5015 Οἢγ. ΥἹ, δά, 5641, 9. βεραγδηξ 

ΕΙ. Θτ.- "., 65. (885. ασ. ΟἾγ., 1, 7χ1. (855. Αὔρ., 11, 
δὅ. (455. Δυρ. Ἐν Μοβαι,, 11, 65. (455. αν. Δυ., ΠῚ, 

45. Οδ458. θαγ. νεϊΐ, εἀα., Ν, τά. (485. Αἄὔυρ., ὙΠ, 40. 

ῬαΪ. Βερ. 6ν., ὙΠ1, 2. (485. Αὐξ. ἢ. αν. Ομν. Οοη- 
ἐν συΐσο ἐπὶ πλέον Ὗ, ὅ7.,)., 001 οοπίπησμιπὶ (8455. περ. 
Ἄν. σνεῖϊὶ. εαα, 

᾿Επιπλεῖον οἴη68 ΠΡΥΡῚ, αὐ νἱάἀείασ,, οχοθρίο τ.» αυΐ 
ἀἰδιαπρὶι,, ὙΠ, ὅὃ:. 8564 ἐπὶ πλεῖον (455. Απρ. Ῥα]. Ὁ. 

Ἐερσ. Η. σε. 1. Μοβαα. {Π4,. 29., 00] να]δὸ ἐπιπλέον, εἱ 
(8858. Ῥαϊ. Οὐ: 1. Π, 62., θὲ νυ]ρο ἐπὶ πλέον, εἰ Δεν. ΟΠσ. 
Βαν. νείι. εαα. ΥΗΕΝ 

Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον ((8885. Αὐρ. ῬΑ]. Ο]. Ατ. (ἢν. Ὁ δη. 

Ἐάν ρῥἰθυιχηαας ὡς ἐπιτοπλεῖστον. 
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᾿Επιπλεῖστον, αἱ ἴῃ 6115 ΠΡ ΓΙ8. Ῥ]Θραυη 46. ον δῖ ταν, 
(0455. ἔδυ βθιῖρϑι αἰ ΣΊ πη], ΟὨ ΠῚ Θοα 86 8}11. ᾿Επὶ πλεῖ- 
στον Ἰσιίαν (455. Αὔνσ. 1, ὅ., πάθια οἵ (]. οἱ Ὁ. 1, 4. 

(0355. Αὕἰιρ. αν. 71., (888. Αυὑρ. Βα]. 1, 1ι58., Ρα]. συ. ΥἹ, 
δά, ΝΠ1, γθ., ἀδῃῖίᾳαθ οἴπη68. υὧἱὐ Δεν, 1,7. [ἰὰ ᾿ 

ΨΌΠΡΟ ἐχαγαίαν 1,.1., ἈὈῚ ἰδητεπ ἤδρ. νείὶ. δα, Ὠίοη, 
Ῥ. ὅ6γ. ἐπιπλ. (απαπαπαι αἰνΊβϑίμη βουιρίησα δχϊροὶ 

ον 811 οοά. Μομπδο.) εἰ 1, σο. 116 (έπιπλ.) αν. τὰ. ᾿Εκ 

τοῦ ἐπιπλεῖστον ἵ, 1., 0] ἐπὶ πλ. (ἀ885. ἀτὰρ. για, Μοη. 
Ὥς ἐπιπλεῖστον. Ῥεῖ ἰγθ85 νοοαβ βουϊθαπὲ (8855. Απρ, 

1, 82. (δὲ Αγ. ὡς ἐπὶ τὸ πλ᾿) (485. στ. (μν. γα. ΠΠ, 84.; 
Ὁ 455. Αυρ, στ. Οἢγ. ἢ], 55., (485. Ραὶ. Οτ. Ομν. ἔν, ιά., 
(455. αν. αἰιν, ΤΥ, 62. (Βερ. αἰγσοάαα 1ἢ ἴοοο ὡςεπιπλεῖ- 

στον) οἱ άθμι Υ, 46. (αΡ1 εξ. ὠὡςεπιτοπλ., (}. ἐπιτοσπλ.) 
(ομίγα ὡς ἐπὶ πλεῖστον νυῇσο ὙΠ, 69... τι] οοπιπησαπὲὶ 

(55. Αυρ. Ἀθρ. Δυ. νεἰϊ. δα, 

᾿Ἐπιμέγα 5οΥθιι ἢ εσ. Π, γα. ὙἹΠ, γθ. Αὐυξ. ΤΥ, 1οο. -58ε4 

ἐπὶ μέγα 1, 16. ι1ὃ. 

᾿Σπιμεῖξον ῬΔ].ΤΥ, 117. ΑἹ ἐπὶ μεῖζον 1, 88. οἱ ἐπὶ τὸ μεῖ- 
ζὸν 1, τὸ. 21. ι 

᾿Επελάχιστον Μοβαα. 1, γϑ. 864 τα]! ΠΡΡῚ Ηἴο εἱ 
ΟἸΠ65, αὐ νἱἀείυν, ΠΠ, 45. ἐπ᾽ ἐλάχ. 

᾿Επιμακρότατον Α. ἦν 1. Πίοπ. Ρ. 164., 566 σνα]βαῖμ τ 

ἐπὶ μακρ. Ὥοπ δοίη ὙΠαογαΙ 15. ΠΡΥῚ ἐποηΐαν, 8εἀ 
Τ01οη. 1086 Ρ. 415. διὃ. ὅὃγι. ἐπὶ μακρότερον ἸΥ͂, 41. 

᾿Μ»πέσχατα Οκ495. Αυρ. τ. ὙΠ, 95. παρ᾽ ἔσχατα 1Π|, το6. 

᾿Επαμφότερα (0455. 1, χο. ΥὟΙ, θ0., 564 ἐπ᾿ ἀμφότερα 

Οὔλ165, αἰ νιἀδίαχ, 1, 159. Π, τι. ἘΥ͂, τσ. δ 118 586}18-- 

βἰπιθ (πὶ ὙΠ, άιϊ. δο. ΥΠΙ|Ι, 65.) κατ᾽ ἀμφότερα. Τἰαα 6 

ἢοο ἰθ 1]. ΄ 

᾿Βπέκεινα ὟΠΙ, τοί, δ΄. ἐπ᾽ ἔκ. 

Ἔκ τοῦ ἐπιϑάτερα Ὀκ55. αν. 11, 57. Δ ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτ. 
ΠΟΤῚ, αἱ νΙἀοίμι, οὐπ68 ὙΠ], 55. 

᾿Βπίπαν νυΐρον, 6δ8., ὉΠ] Οδ55, ἄτι. ῬᾺ]. ἐπὶ πᾶν. 510 
παρὰ πῖἶν ΙΥ, 55... 00] 5011|8 τ. παράπαν. θεᾷ παρά- 



ἘΛΔΕΒΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙ5 ΒΟΕΙΡΙΌ ΒΑΕ. 49 

σαῦ (485. ἀπὰς. Ρὰᾷ]. Βερ. αὐ. Μοβαὰ. ΥἹ, γό, Οἱ, 

ΘΥΠ0. 

᾿Επιτοσοῦτον (485. Αὐρ. ΤΥ, τοῦ, ΟἿ, παρά. 
᾿Επικέρως ΔΛυξ. νεῖϊ. εα4, ὙΠ], τοά., αὰο ἀποὶξ οἰΐδιη 

βογίρίανα ἐπικαίρως Υ1; 52. 80.» ϑ6α ἐπὶ κέρως 11, 90. οἱ 
41}101. τὲ κατὰ πέρας. 

᾿Εφημέραν νἱᾶε 5} χατά- 

ἼἜφοσον νἱάδ ραν το 50} κατά, 

ὙΠ Ἔ ἘΣ 

Ἔςαεί 1, 199. οπ1η65, 564 Υ, 105. 501 Βοσ. οἱ Μοϑαα. 
᾿Εςἐέπειτα Ἷ, ιϑ0. οππ68, πἰἱ νἱάοιαν. ἐς τὸ ἔπειτα ἸΥ͂, 

64... τῇ] ὅτ. νεῖϊ. ε4. ἐς τοέπ. Ἀδσ. ἐςτοέπ. Τία ἐς τὸ 

λοιπόν ΤΥ, 1τ98,, υνὶ Βδρ. ὅν. ἐςτολ., ΑἸά, ΕἾον. ἐς 

τολ. Ες τὼ μάλιστα 455. Αυρ. Βα5. αν. Αν. Οπν, 

ΥΙ, 1τοά. ῥσοὸ νυ]ρ. ταμάλιστα. ἐς τὰ πρῶτα Π|, 56., 01 

Ὦερσ. τάπρωτα. οἷς ἐς τὰ μέγιστα Πεγοβοίυ5 ΥἹΠ, 5. 0, 

89. ““ ὙΥΑ55Ε. ᾿Εςολίγον ν]46 1η διά. 

᾿Εςαπαξ νυῖϊρο Κ᾽, 85. ..ἐς ἅπαξ (455. ὔτ., υοα γη8]ο. 
510 ἔμπιο. οἱ. Χ, 16. ἐπὶ τρίς, Ἠδγοάοί. Υ. ἐς τρίς [εἱ 

ὙΠοοογ. ἴ, 25.1, εἰς ἅπαν 1086ρ0}!. Δπί, Ὑ1Π. ρΡ.᾽ 549. 
ΤΗΡΡοογαῖΐββ διυΐεμι δ. Ὗ, 1άδ. ἐςάπαξ, υἱ ἐφάπαξ, εἰ 

παϑάπαξ ἨδδγοΟΙΐμ5, ΟἸοβθαθ, {]ρίδῃ. δα Πσδι. δ54. 
5080]. 84 Οὐγ88. φ΄. 540.“ ὙΥ͂Α55Ε. 

Οὐαπίαπι Πποίτιθε 18]! ατη βουιρίατα, Ἰηΐ6]]Πσα5 ὁ [,0- 
Βθοκῖ ἀῃποίδιϊοπα δα ΡΆγγη. Ρ. 45. 564. 

ὃ) κατά. 

Καϑεκάστους 1, 5. εχ] οπΐ (855. Αὑρ, Βερ. εἰ 560]. 
Δα ὙΠ], 558. 866 χαϑ᾽ ἑκάστους ΟΠ 68, πἰὖί νἱἀείαν, 11, 
59. Οὐοπίπηρίίατν ΙΥ, 64. εἰ Υ͂, 65, ἴπὰ Αὐρ. εἰ Πες., Υ, 
68. ἴῃ 8010 ἀὰρ., ὙΠ, 6ά. ἴῃ Ῥα]. χκαϑέκαστον (855. ΟΠγ. 
νεὶὶ. οὐ. 1, 14:., Βαᾶν. νεϊϊ, δά, Π, άι., (458. Αυρ. 

Ἐερ, Ὗ, ὃ56. καϑέκαστα (455. ΑΥν. Οἢγ. νεἰὶ. οὐ, 1, 14δ., 

Ολ58. Αὄὺςρ. Ἀδρ. Μοβαα, Ὑ11, ὃ,, Αὑρ, Ῥᾳ]. Ἀὸσ. Ατὖ πὶ, 
Μ1Π,:5ο. 
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Καϑὲν ἕκαστον (455. Αὰρ. ὙΠῸ, γο. καϑέν τἰάεπι το. οἱ 

οατ 118 Ρ4]. Βορ, Μίοβϑηι. ΥΗ]|, 16. 568 καϑ' ἕν βερδγδ-- 
ἐπι ΕΠ, τοΣ δὰ. 

Καϑέτερον Οπ88. Αὐσ, Βορ. Υ, τ16. Τάση γε} καϑεχάτερα 

Ῥι6σ. οοπίπηρι 11, 42. (0885. 9. 

Καταβφαχύ (458. Ατρ. ῬΑ]. Ῥ6ρ. αν, ΑΥν. Οἢγ. 18. νεἰξ. 

εὐά., Οδ55. ΑΔἥἸὔρ. Αγ. Οἰγν. νει, εἀἀ. ὙΠ, γο.., (455. Αὔρ, 
Ῥαὶ. ἔδθρ. νοὶ. δήά, ὙΗΠ, τοῦ. Οἷν βδυργα διαβραχέος. 

ψερατηἰα πθ ἐπὶ βραχύ ἴ, 118.. 

Καταμικρόν νεῖϊ. οἰ, ΓΝ, 50.. ἄπο. οσ. ΤΥ, 11. 
Καϑόσον νυ]ρο ΥἹ, δά., 5ε4 μεν ἀπὸ νοσαθαΐα δουϊρπηΐ 

101 (4585. Αρ. Ρα], ες. Οἢν, Μίοβαα., εἰ ὅὃ2. 88] θη Οἤγ. 
Ἅ]οΚ4α. τὰ... 87. Δι. Οἢγν. Μοβαα, τὰ., 11, 57. νυν. Οκ.., 

ἀδηῖ4πθ ΟΠΠη65, εἰ νἱήδοίαν, ΠΡῸῚ ΠΠ, 9. Οποά κχαϑ᾽ 

ὅσον εοἰϊδηι Δηδ] ρα οοπηπθπἀδίαγ. Ναὶ 1ἴᾳ ἐς ὅσον 1, 

125. ΥἹ, 6υ., ἐπὶ ὅσον ὙΠ, 66. (ᾳποα σοπίπησι (0455,), 

ἐφ᾽ ὅσον (455. Αὔυρ. 6]. ἈεΡ. 1, 4. 

Καϑότι Ον. Ἀερ. Οπν. Μοβαᾳι, ὙΠ, 58. εἰ (455. Δυς. αν. 

Βερ. Δι, ΟΒγ. δ. 67. 

Κατατάδε Οδ85. ΠῚ, 57. 
Κατανάγκην Ῥα]. ΥἹΙ, γο. ὙΠΠ, 4.; Βίας οαπι Απσ. ΑἹ 

ψλΓΥ το, 6; κ8], 

Καταξίαν Αυρ. ῬΑ]. μεσ. ΥὙἹΙ, 77. 

Καταρχάς Ἀερς. Αν. (ἢν. ΠΠ,. 95. χαταρχὰς τοῦ πολέμου 
(0855. Αυρ. Ῥα]. δ΄. Β45. ὙΠ}, “ὃ, 

Καϑημέραν ἃ ΤΥ. τπδη. Οὔ85, Ἄπρ. ΥἹ, 60. 1661 ομΠῚ 
(τ. ὙΠ. .3.. οὐπὶ Ῥ4], ΕΝ οΞαῦ. δο.. 106 πὶ ΟΕ Βατ. 

νεἰϊ. εἀά. "1, ὅγ. 38., (ἢν. Α1α: 1], 45., Αὔυνσ. αν. τ. Οἢν- 

Βατ. νεῖῖ, εἀά, ΠΙ, 57. Αν. οἱ νει. εαά, δἰϊδια. ἐφημέοαν 

ΤΥ, 69. 

Καϑησυχίαν 8858. Λυρ. Υ, 96., Ρα]. ὙΠ, γ5. γά:,΄ Αὐρ. 
ων 27. ι05. καϑ' ἡσυχίαν οὐηε5.. τιΊξ νἱἀοἴαν, Υ, 69. 

ἜΤ ΟΕ 
καὶ αἀκράτος ΡῬΓΟΡδπάμιη νἱάοίαν, Ναι τα ῬΑ]. τη. Ι, θά. 

Ρα]. ἀν, αἰιν, ἴοδαα, Ὑ1η4. νεῖξ. δα, 11. ΡᾺ], νειξ, δι. 



ἘΛΔΒΒΑΘΟ ΠΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ. δι 

1, 50. νοἰῖ. οα4, 11; δά. τοο. ΗΠ], τοῦ. Ῥᾳ]. Βδρ, νοί!, 

δα. 11, 68, ΠΠ, 18. Ρα4]. Ἀερ. ατ΄. νειϊ, εαα. ΠΙ, ὃν. Απρ. 

( ιὶ 85 ὕδγα τὠδίφιρο" ποῖ.) Ῥαῖ. νεὶϊ. δαα, 1Π1, 97. 

ΙΥ, 253. τίάθια οαπα Βερ. εὐ Ατ. 180. 3.1. Ἀδρ. τοῖς, οαα, 
Ὗ, τι6. ὙΠΠ, γο. Αὐρ. Ρα]. ἈερΡ. Βᾶγ. νειῖ. δἰ. Ὑ], οι, 

0.459. Δυρ. ΒΑ]. Ἀερ. ατ. νει. εἀα. 11, ἀι. ὙΠ], 6ά. 11- 
εἰθιὰ ργδϑίεν σύ, ὙΠῚ, .. 

Κατάκρας Αυρ. Βερ. ατ. Ατ. Ον. Ὅδη. Ι΄, 112. ΡΓῸ 
νὰϊρ. κατ᾽ ἄκρας. [π΄ Οα885. κατ΄ ἄκρας; εἰ 1 τηϑυσ, σή- 

μείωσαν κατάκρας. 
Καταλόγον νἱάδ ἴῃ παραλόγον. 
Καταμέρος δύ. ΠῚ, 49. ΟἿ ποη ΟΡ ΕΠ ρου δ ἀπ. ΝΑ 

κατὰ μέρος ΟΥ̓ΩΏ68 ΙΥ, 20., εὖ 810 πρὸς μέρος, ἐν μέρει, ἐν 
τῷ μέρει. 

Καταμόνας, 5ὅ2., δὶ 6]. αν. Ψιπά. Ρ. κατὰ μόνας. 

Καταπόδας Ἐδ6Ρ. ΠΥ, 126. τὰ νου δ18 ἐέναν κατὰ πόδας αὐτῶν 

Υ, θά, οοππηραπὶ Οα55. οἱ Δα. χαταπόδας 1Ιἀδη οὐτη 

Βερ. αν. δὲ νει, βαὰ, ὙΠ], 17. Αὐρ. 1ΠΠ, οὗ, --- ἐν ποσίν 
ΠῚ; 67. 

Κατὰ τάχος 5δραγδηὲ ογηπθ8, πὲ νι Φθίαν, ΠΟΥ 1, σι. 116. 
ΤΠ, ὁ. κατατάχος Ἰαποῦπι 1, γὅ. 8015 Ῥᾳ!]., 1, 114. νεἰϊ. 

6ἀα., δἰᾳὰθ [ἃ εἰϊαπι ΠῚ, ὅι. 1τοο. ΤΥ, 453.. γο. 95. τοά, 
ῬοΟΣΓῸ χατατάχος Παρ. οὕτῃ νείϊ. δα, 11, 5. 85. 95. 94. 
σιν τ. Ὑ1Π:. 8... Τοϊμπή θ᾽ 111... 16. ῬΑ]. Αὐυ αι 

νψείς, δα... 55. (655. Ἀερ. σὺ. νεῖὶ. δἀά., 56. ἢερς. Ατ, 

ΟΙμγ. υεὶϊ. εἀά., τοῦδ. Απσ. Αν. Μίοβαι. νείϊ, εαα,.., 1Υ̓́, 
6, εἰ ὃ. Ατν. σὰ νοΐ. εαά,, 44. εἰ Υ, 64. Ατὑρ. εὐπὶ 

Ηρ, ἜΝ, 156: ᾿ἈΏρ.. θ.4η. νει παι ὟΝ; 21. 059. 
Μοβαα. ναὶ. εα4., ἀά. (885. αν. ἀν, Ομγ. πὶ. νεἰϊ. δά. 

65. Αὐὑρ. Ἀερ. νει, εαα., ΥἹ, 384. Αυρ., τοι. 102. Αυρ. 
Μοβαα. νείξ. ε44., Ὑ1], 4. Αὐρ. τὰ. νεῖ. εἀε,, 57. (88, 

Ἀερ. ΑΥ. τα. νεἰΐ. εα., ΨΠΠ, 27. 42. (858. Ἀδδ. τὰ. νοιὶ, 
δα... 6:. εἰ ο8.. 0485. Αιρ. Ἀδρ. νϑὲι δἀα,,. γά. Οδ88. 
Αμρ. Ῥα].. ἢερ, Ὧ1. νι}, εα,.,. 90, 859. Βε5. δσ. Αν. 

Ομν. )4η.,), 99. 4889. οΡ. νειῖ, δα., χοὸς. (455. ΒᾺ}. 
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συ. Ἀδρ. νεΐξ, 644.,, 1το5. (488. "41. Ἔδρ. πὶ. γι. ΒΡΤ δ 

διατάχους. ἐν τάχει ὙΙ, 92. 95. ὙΠ, 95. εἰ 4101 βδπιροι 
αἸἰδι απ ριίαν. 

Καταχώραν 6888. ΡαΪ. νεῖ. 644, ὙΠ]1, 86. νεϊξ. 644, 5ο-- 
146 11, 68. ΡΑ]. ΤΥ, γ6. Αἱ κατὰ χώραν οπηη68 ἴ, 28. ΠῚ, 

35. ῬΑ]. Ῥίαγα ᾿παϊπ8 σθπου δ 80] ὰ5 μαροῖ, αἱ καταγὴν 

ὙΠ1, 19., καταχώμας (ἀτειχίστους) ΠΙ, 94. καταλύχους 91- 

εἰ 8118. 

Κατ᾽ ἀντικρύ (455. Αὔρ. ῬΑ]. Βα5. στ. ὅα8.. 1, 156. τὰ 
κατ᾽ ἀντικρὺ Κυϑήρων (485. ἢ. 1. ὙΠ, 26. 0.455. Αὐρ- 

Βερ. 67. αγν. ὙΠ, τοι. Τάδι ἰδἴθρα ν᾽ ἀθίαν [ἢ βογιρίαγα 

καὶ ἀντικρύ Π. 102. Κατ᾽ ἀντικρύ 5080]. ὦ Οὐνγ885. «΄. 
64. ο" 564 168 ογδίο τέγεος, 4ποιποάο καταντικρὺ ἀλλή-, 
λῶν Ληομνηηι5 46 Μαπάο. (Οοπίτα πρυτάνεων κατ ἄντι- 

χρύ ΑὐἹβίορῃ. ᾽Εκκλ. γϑγ. Ἐϊγιμο]. αἰσοααθ τηθ6, Θεΐδιι 
δοηϊείνο βοααθηΐθ. Ῥ]αΐο ἔδηιεπ Ομανπι. 462. καταντι- 
κρὺ τοῦ ἱεροῦ ἱᾳποίϊηι εἰ 5ῖπ6 οὔϑα 475.“ ὙΥΑΒΒΕ. 

Ἐ) ἐμ εὉ Οἱ 

ἹΜετατοῦτο Δτ.ΤΥ͂,25. Αὑρ. νειΐ. εα4. 595. ἢερ. νεῖ! 
εὐἀά, ΤΥ, 85. εἰ Υγ, 85. Περ. 5018 ὙΠ, 5. 57. οὕπὰ (885. 

εἰ Δυρ. ΝΙἼΙΙ, 51. ΥὙΠ|,.19. 24. οὔπὶ Αὐὑρ. Μίοκαα. νειί. 
εἀ4, ὙΠΠ, δὃο. ϑεϊμησαμΐ ομληδ8, αἱ νἱἀοίαν, ὙΠ], 

55. 8]. 
Ἱμεταταῦτα νοεῖϊ. εα4. 1, οϑ. 1οῦ. οαπὶ αν, 1, 1το5, Βεσ, 

Αὖ΄ νεἰϊ. 664. 11, 6. Α΄. νεἰϊ. εαἀ. 11, 49. Ατ. Ομν. ΑἸμ. 
ΕἸοΣ. ΠΠ|, γὅ. (455. Αὔυρ. 6]. Βερ. Αν. νειϊὶ, δα. ΕΥ̓, 66. 
Δτ, 1τ3ξ0. Αυρ. Βεσ. Ατ, νεῖϊ, δἀά, Υ, γο. Υ11, 55. ὙΠ], 
“5. (4585. μεσ, Αὐ, νεἰϊ. εἀα. ΥἹ, 26. ΥὙΥἱΙ, 57. δὃο. Αὐὑρ. 

ερ. Β48. ΥΙ, 89. Βορ. 50118 90. Βερ. Δυ. Βανι. νεῖ. 

εἰά. 92. Βεξρ. Αγ. Μοβηὰ. νεϊϊ. βάἀα. 96. Ἀδρ. νϑεϊ. δας. 
ὙΠ, 4, ὙΠΙ, τά. 589. Δυρ. ες. Μοβαι. νοὶΐ. δά. ὙΠ, 
6. Αὐρ. Βερ. Αν, ΟΠν. νειΐ, οὐά, ὙΠ, σο. 855. Αυρ. 

Βερ. νει, εαα, ὙΠ, 21. Τιϑιαμρσαπὶ ομλμ65, τἱὖ υἱάδίιν, 
ἼΥ, 42. 



ΕΛΒΒΑΘΟ ΡΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΒΘ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΕ, ἀ4δ5 

ὃ παρά. 

Παραυτίκα 5οτιροημάπηι νἱάφοίυν, Νά 114 Οπτμ68 ᾿ἰδυϊ, 
φυδηίμηι ρεγϑρίοεγα ]ἰοβὶ, 11, 49. ὟἼΙ, 48. παρ᾽ αὐτίκα 
Ὅτι ΤΠ. ἐν ΤΥ, 124..Βὲρ ὙΙΣ,, ὅν, Ῥ 55.7.1. ἍΤ, 85. 

1άδα οαπὶ ἀυρ. ὙΠ, 85, .(Οοπιαηραμ 6]ο5546, Χο- 

πόροι, Πιρροογαὶεβ ᾧ, ΕΥ̓, 18. Νῖ98. ἴῃ. 2 ον. 
ΙΥ, 17... εϑυ οἰ τπ5... ἴΑ535Ὲ. ΟἿ, Ἰηΐγα γίϊο. 

Παρολίγον, νἱά, 1ὰ διολίγου. 

Παράπαν, νι, 1ῃ ἐπίπαν. , 
Παραπολύ οτῆμδβ, πὶ νἱ είν, ΠΠ, 56, 80]118 αἸδῖττ- 

δὶς ΟἸν, ὙΠ], 6. ϑεά παρὰ πολύ Ο 55. Αυρ. Ρα4]. 1,29. 

(855. (μιν. 11, 8. Οθλ85. ΡᾺ]. 11, 89. ,,310 εἰϊδιῃ ἰβοογὰ- 

ἰ65 25:1. οἱ Ηεδυομῖηθ. Οὐπὴ ΘΟὨΙΡΑΓΑΙνΟ ἔδυ ἀ18πιη-- 

οἰϊμα : 584 Αὐ]βῖορῃ, Ρ]αϊ, 445, ΑἸτῖον. 101 ἰδυπθη ἀἰἶν1- 

51π| 5080]. οἱ παραπολύ 6Χ ΤΠπον 146 οἰϊαξ, εὐ εχ 1Π|ο 
ϑυ1685, Αἱ παρὰ πολύ Ὀ15 ἰεγᾳὰς Πίοη. Η4]. ϑϑπμεὶ Δρ- 
Ῥίδμ. Ραπ. Ρ, ΧΙ νοοα πλείους δαϊαποεία.“. ὟΥΔΒ5Ε. 

Παρὰ τοσοῦτον ΟἸΠ68, αἱ γιίάοίαν, Π|, 49. ϑ64 πα- 
ρατοσοῦτον Ὧ 58. οβϑαι. Ὑ], 587. 6855. Διιρ. ΑΥ΄. νοίι. 
ε44. 11, 2. Πάδια ργαθίον Δν, ὙΠΠ, 55, 

Παραχρῆμα ὉΡΊ4π6 βου θοπάπηι. Ναπι 1ἰὰ οἵημθ5, πὶ 

νἱαοίαν, 1, χδά. Π, 6...γ. ΥἹ, 57. Υ11, γ5. 4]. 15- 

Ἰαηριὺ ἴδιο Αὐρ, Ἐ, 158. τάι. 11, δ1. 4]. 
Παραγνώμην Βερ. ΙΝ, 19. Δυρ. εἰ Ρα]. 157. (489. Ατισ. 

᾿Υ͂, τά. Αὐρ. ΥἹ, ιν. Αἱ παρὰ γνώμην ομπ68 Σ᾿, γο. ΤΥ, 
άρ. 125. ΥἹ, 54. ὙΠ, τῦ. ' 

Παρφαδόξαν Απρ. ΤῊ, τοῦ. 855. Απρ. Ῥᾳ]. οι. ΥΠΙ, 42. 
Αἱ παρὰ δόξαν οἴαπεθ, ῃϊδὶ ων, ΟΟ]]αἰἸομ6 8 Ὠοβίγαθ, 

- ἘΣ Β6. ΤῊΣ οὅ. 
Παραδύναμιν Αυρ. νεῖϊ. εα4. ΠῚ, 2, Αἱ παρὰ δύνα- 

μὲν Οὐ Ὴ68 ΠΙ, 54, ὅγ. 4]. 
Παραλόγον (885. Δὰρ. Ῥᾳ]. τ. ΙΥ, 65. ΨῈ, 55. ῬαΪ. εἰ- 

18 1 αταλόγον ΥΙ, 29, ϑεα παρὼ λόγον οηιπε8 ΤΥ, 26. 
εἰ χατὰ λόγον 1Π| 59. ῬΑ]. «]ϊὰ ΡΙανα παρθὲ δχ ποὺ σο-- 
π6.6, τι παραδίκην Π|, δά. παραφύσιν ΠῚ, γά. 
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ἀθβά ἘΑΒΒΗΑΘΟ ὈΙΘΟΒΕΡΑΝΤΙΘ ΘΟΒΙΡΤΌΒΑΕ, 

δ πού: 

Ποοτοῦ πνυΐϊδοὸ ὑξίατιιθ. 864 πρὸ τοῦ (455. πη. 1, 55. 
Βερ. α΄. εἰ ἃ οοττθοὶ, ἄπ, 1, το5. (855. Δὰρσ. αν. Ὀίόη, 

χδ, Οα55. αν. Π|,. 15. 58. γῆ. αν. ΠΠ1, 9. ΓΥ; γ2. -,,Δο- 

οεάπης (]05546, Ῥοΐυθιιβ 111], “ὅδ, εἰ 554. ὅγι. 58ο. 

δοι. Κ΄, 4ιά. Ὗ, δήι:. γ58. γῶ7γ. Ἡδτοάοι. ΤΧ, τ. τὰ 

πρὸ τοῦ πεπρηγμένα Θἱ 510 πρὸ τούτου. Οομπίνα ΗἨετοθοί! 

Θχεμρίατία 1, 122. οἱ ΒοΩ]. ὙΠ, 189. Ατίορῃ. ῬΙαΐ. 
95. εμιοβίῃ. Εππε]νν, τόδ. Ρ]αΐο 4οϑ. 455. 565. οοπ- 

ταποΐ ΧΙ ροηὶ. “Κ ΥΥ̓ΑΒ5Ε. 

Β. Ἴοοεβ ὅτι εἰ ὡς 5 ροιϊδεῖνε νἱπι ἀπρεπῖθϑ, 

Ἦδδο 56 ΠΊρΡΕῚ ἃ δα ρου α ̓ν 158. βῖ5. δεϊπησεπᾶδα, πὲ ἀοεεί 
Βϊο ἸοσΟΥ ΠῚ ΘΟμΒρεοί 8. 

“Ὅτι ἐλάχιστα Οκ55. Αὑρ. ῬΑ]. Β 65. στ. Αγ. (γ᾿. πὶ. σνείί. 
666 ΕΣ, 25. 

“Ὅτι ἐγγύτατα ομιμε8 1, τά5. (55. Ατρ, Ῥᾳ]. ες. δι. 
Αν. αὗγ. Μοβαὰ. χὰ. νεἰΐζ. εὐα. Ὑ,. γά. (855. Δαὰρ, (Ἱ. 
ες. αν. Μοόβαι. ΝΠ, ὃ6., ὯὈΡ1 ῬΑ]. (5) Ομν. νεὶὶ. δάα. 

ὅτι ἐγγυτάτω. Ἦοο 885. Απρ. Ρ4]. Ἀες. ὅτ. Ατ. (ἢν. 
Αγ. νεἰ. εἰα. ΠΠ, 58. ΟἿ εἰίδτι 11}, 40. 

“Ὅτι μάλιστα (485. Δὰρ. αν. Ὁ. 50. Βα8. 1, 44. (485. 
ῬΑ]. ες. αν. Ομχ. νείϊ, εὐὰ. ΠΙ, γ8. (485. Ῥᾳ]. Ασ. Ομν. 
νεϊξ. εαα. Υ, ὅ6. (ε85.. Δυρ. ΡᾺ]. ες. (ἢν. Βδν. νεἱϊ, 

εἀα. ΥἹ, δά. 

“Ὅτι μέγιστος Οδ55. Ατπρ. ῬΑ]. 45. αν. Ἅαϑο. Σ, 156. 

(655. Αυρ. ΡαΑ]. μδ΄. αν. Ομγ. ΑἸ4, ΕἸοσυ. ΝΗ, 69. 

Οτι πλεῖστος ζα855. ῬΑ]. αν. 11, 8ὃδ. (455. Αυρ. ῬΑ]. 

Βερ. αν. Τὰν. Αὐ. ΟἸιν. ν εἰ! δα. ΥἹ, 54. ΤΠπ|άθα ργδθ-- 

ἴον Βαν. (εἰ Αυ. 2) ΥἹ, 64. ὙΠῚ, 17 

Οτι τάχεστα Ο 85. ῬΑ]. 1ἰ6ρ, ὅτ. Οἴμ- γεῖϊ, οδα, ΠΙ.15:. 

(455. ΑἸρ. Ρα]. Βερ. Αν. Οἴν. σνδέξ.- δα ἃ. 97. - ὅ485.. Απρ, 
Ῥα], Τρ" αι. Ομγ. θη. γε. δα, ΤΥ, ὃ. Πάδηι (ρτδε - 

ρον 
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εν Πδη. Ὁ Υ, 46. (455. Αυρ. Ρᾳ]. 65. αν. ΥἹ, 54, (Ἀ85, 
. Ῥαὶ. ατ. Αγ. (ἢν. χ04. ᾿Οκ55. Αὐρ. Ρὲ]. Ἀερ. ὙΠ, 56. 
Τιάθη οἴμπ σι. οἱ 6}. 59. οὐ (ριδοίον αὐ. 7) άο. (8558, 

Αὐρ. Ραὶ. αν. Αν. (ἢν. 45. (88. μα]. δὸς. αν. Αὐς Ομν. 

άρ. --- Ὅτι τάχος 0.488. Δυρ. Ρα]. ες. ἼΙ, 45. 

“Ὅτι χρησιμώτατα Οδ58. Αυξ. Ρα]. Βερ. Ομν, ΥἼΙ, γά. 
“Ὡς ἄριστα Ἐ, 120. 

ὡς ἥκιστα ἴ, ιϑι1ι. τά!, 

"ὥς μάλιστα Ἷἵ, τάϊ. Υ, γι. Ὑ1Π, 8ι. 

Ὡς πλεῖστος Δυσ, αν, Αὐν, Οἰν. νείξ. οαα, , 6. (8:5. 

στε. νεἰϊ. εὐἰὰ, ὙΠΠ, 25. Οοπίϊαπραμπὲ οἤμηθ5, 81 68 
οΟἸ αἰἸοπὶ διι5 ποϑὶρ8, Ὑ1, ὃ, 

Ὡς ποοϑυμότατα ὙΠ], 55. 

ἃς τάχιστα οπιπθ8, αἱ νἱ οῖαν, Τ, “9. 155, ΠΙ, 8ο. ΤΥ, 

46. ὠςτάχιστα να]σο ΓΥ͂, 15... ,,ΨὧΟς τάχ ἀπαθα8 νοοίθιι 

οοαεἰ. τ558..Ὁ ΠτΡ8. ὡς τάχιστα νυ͵σὸ ΠΥ, 125... ἀδὶ οοη- 

Ἰπηραπὶ Αν. Οἰιν, ΕἾου. Β85. Ὀιβίπησι! 4855, αν, Αγ. 

Ομνν νεῖ, εἀα, Υ, 9. ΙΙ, 51., συν, Αν. ΟἸμ". νεῖϊ. δά. 

Ὑ, το., (855. αν. ,,δὲ πθνὶ ποημημ}} 1.“ Η ΡΨ. 45, ΡᾺᾳ]. 

Νίοβηι. ΑΥν. ΕἸου. ΨΊ11, δι. νοῖε, οὐα. ΨΠΠ. σ. ὅτ. (ἢν. 

ψεί, οἰ. ὙΠ7Π, 26. 27. (Ομ αποίϊμα 5ογῖθοσθ νιάθη- 

ἴὰν ΟἸΏΠΕΘΎ!Ι, ὃ, 45, ὙΠΠ,, 51. 

ςο. Νεραπαιϊι Ῥατγίϊζοαϊδδ, 

Μηδέ. “να μὴ -- στῶμεν μηδὲ δυοῖν φϑάσαι ὁμάρτωσιν, 

Ι, 55, Ατις. μὴ δέ. τῆς γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦ- 
σαν ᾿, "οΟ. Δ ΟἾγ: Νίοσαα, ΑἸά, ΕἾἸον. μὴ δέ. μὴ γρῆ- 

σϑαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ ᾿4ϑηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ ᾿2:- 

τιχῇ ἀγορᾷ 1, ι589. Ααρ. Ατ', ΟἸιν. ναῖε, εἀά, μὴ δέ, Μὴ 
δέ Ατ, (μιν, βερ. (885. Ρ. 256, 36. ((»ὺκ.} εἰ 2γ7, 50, 
Αὖὶ Ομγ. Ρ. 401, 9. Βερ. Οδ65. 54:, 22. 0888. οἱ 546, 
80. 370, 96. (4585. ἢερσ. 159, 91.,). δὶ] Ηιάδοημ: “μη 
δέ ρνὸ μηδέ Ραβ51ι Θχἢϊθοπὲ οοαά, γνεΐϊ, δὲ 5 ΘΡΙΏ 50] ς 

1) εγα, 4. ας 
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ΠΡ ΥῚ ΠΡ 851... ὙΝΆ55Ε. Αὐρ, ἼΙ, 6. οαπὶ 6855, ὙΠ, 
τ, οἱ, 118. ΠΡ]: Π81}} ΟΠΊΠ68. ἰοοοθ. ΘΙ ΘΓ ΡΙραῖ, 

Μηδεμία εἰ οὐδεμία εἰϊαι τ] ΘΠ σ αἶα δ ν18 (π6. τοπτι8 

φινς[61)) Οἱ πὸ 658. [Ποος 08 ΘΗ αν Ὗνδ586: 

(858. 11, 15. 8γ. Π]Π, 9. δ5. ΥἹΙ, τοῦ. 114 οἴίϑιν μηδ᾽ 
ἕτεροι γεἰ!. δα, ΠΠ, 71. 885, ΕΥ̓, εδ. στ. Υ, "0. Ήδη. 

Ῥαϑδίπι7) ἊΝ 1. ΒΟΥΙΡΙΏΡαΘ ΟἸΒουΘρΘΏ 16. τ ΘΟΘηΒΙ0Π6. 511-- 

δῸ]15. ἴῃ Ἰοοὶ5 ἀπποΙ Δ ιϊαν, Τὰ μηδ᾽ ἑτέρωσε (885. νεἰξ, 
εὐα. ΤΥῷ, 118. εἰ οὐδ᾽ ἕτεοον (855. ΠΠ, ὃι. Βαᾶ5. ατΌν, 

97. ΟΥν. ἿἾΣΙ, δ9. (455. συ. Ὴ, 84. 

Οὐκ ἔτι Ον.1. 12. γό. τοϑ. 114, 4]. Απσ. οἱ αν. 1, 86. 95. 
ΨΙ, 99. 4]. Αὔυρ. εἰ Μοβαὰ. Ὑ11, γὃ. εὐ 1 ρμᾶϑϑῖπι 
(1, 120. οὐκ ἂν ἔτι). 

Οὐχήκιστα Δ΄υν,. Οχ. νεῖξ. εα4, 1, 5. τ30. 11, 27. ΤΥ, 

30. 4γ. 8ο. οδ. κ88. Δὺρ, Αν. ΟἸν. 1, 25. (656, (ιν. 

ΑἸἰά, 1, 55. (455. νειὶ. δα, 1. θο, 105. (855. Αὰρ. (16 

ἐδηνθ ἃ σΟΥΡΘοΙ.) νεῖν εἄα, 1, 6 γ. (455. Αυρ. Δν, ΟἸ τ, 

Νίοσαα. ναϑῖϊ, δἀἀ,1, 6, Ὁ15. νεῖ! εἀά. 1, 95. τάο. ΑΥ, 
ψεῖϊ. εὐ, 11, 6᾽ι. ποηημ}}} 101 ΠΠ, στο. Δν. ΟΒν, Βαγ, 

νεῖ. δα. 11, ὃ9. Αὐρ. Βερ. Αν, ΟὨ". νεῖϊ. εαά. ΥἹ, 

158. Δυρ, Βερ. Ον. Βαν. ΟΠν, 20, Βερ. νεἰε, δαὰ, θι. 
ὙΠ, 44. Ομν. ὙΙ, 99. (λ85. Αῃρ. Περ. νοι, εαὐά, ΠΗ, 
4. Ἄεσ. ὅτ. ΝΗ, 21. Ῥδρ. Αγ, Οἷσ. νειῖ εὐ. 86. 15. 
Αὐρ. Οὖ. Ἄν, νεῖϊ. εαἀ, ὙΠ1Ὶ, 65. γθ. Αυρ. Βενσ, δύ. 

ὙΠ1, δά, Αυρ. Αν, (ἢν, 86. αν. μεσ. Αγ. 975. 
“Ὅσον οὐ 56ΟΥΒΙΠΏ 5001 ᾿ὰθοηΐ οοάϊοοβ, Νδηι ᾿ἰὰ (8458. 

Αὑρ. ῥα]. Β85. οοα. Οπν, Ψιίηά, ". 1, 56. (855. Αυξ. 
Ῥαᾳ). Αν. Ομν. Ψψιηά. νοῖϊ, εὐ. 11, 9ο(. (485. Δῖς, Ῥαὶ. 

Ἀορ. Οὐ. ψιμά, νοῖῖ. 664. ΤΥ, 69. (855. Δυρ. Ῥα]. αν. 
Δι. Ον. νεϊὶ, δα, Ψ, 89. θά. (888. Ατιρ. Ῥαὶ. ἢβδρ. 

Δυ, Ομγ. νεῖ. εαα4. ὙΊΙ, 45, ΨΗΠ. δι. άδια οὐπὶ Οἱ. 

ΥΙ, 57. ΨΙΙ, θ9. ὙΠἼΠΙ, οά. 96. (455. Ατιρ. Ῥα]. ἰλ6δ. 

Ἕν. τ. νει, εὐἀά. ΨΠ, 6. (455. Δαρ. ῥα]. Β854. ΥΠ|, 

26. Ρα]. αν. Ῥερ. γεὶϊ. εἰ. Ὑ111, 92. (πρὶ 41 ὅσον 

οὔπω.) 
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ἃ. ΑΙ186 αυδοάδηι Ῥατιϊοα]δ6, 

"Οτ᾽ ἄν (488. Ατίρ. 1, 62, 151. (485. αυ. Βαγ. τεῖς, δἀᾷ, 
Π, 64. Αὐξ. ΥΠΙ, ὃ6, 90. ΡΑ]. ΥἹ, 5. οἱ 14 4101 πὰ 

1115 ΠΡΥ 5. : 

“πόσον οὖν (485. Απρ. ΤΥ, 57. καὶ ὅπως οὖν (455. 

Αὐρ. ῬΑ]. ὙΠ, θο. ὙΠ1, 90. οὐδ᾽ ὅπως οὖν 1[{ἰδιὰ ὙΠ], 

49. καὶ ὅτι οὖν ῬΑ]. ΤΥ͂, “5. ὙΠ, 48. Οὐιδε οπιηΐα 
ΘΟ] ΠσαΡα ΤΩ] Π]Π16 νϑοδῇ, 

ΔΙ Δ ΒᾺΧ ὁ ἃ Τῇ 9: 

ΘΟΠΙΡΕΡ Ὁ Δα ΠΟ ν18 οἱ νου} 8 βοραυδηᾶαδ, πὶ 
εχ Ποὺ δρραγδὶ ἰοοογσαμη οομϑρθοίΐῃ : 

Τὰ κράτιστα (488. Αὐρ. ΡᾺ]. ες. α΄. Ἀ. 5... 1, 5:. 
Τὰ μάλιστα Οκ55. Δυρ. ῬΑ]. .(]. αν. ΟἸν, γα. ΑἸ6. 
(ςοπϊαποῖπι Δν, ΕἾον. Βα8. πηὰγρ.) 1, 92. Απρ, ΡαΪ. 
Ἀν. Ον. Μοϑβαυ. ΤΥ, γά, γθ, (858. Αυρ. Ρα]. ασ. Ασ. 
Ψ,. 1Ἃ6. Πάει οατπ ΟἾγ. εἰ Μίοβατ, ,5. Οδ88. Απρ. 

Ον. ἢν. Μοβαι. 45. Τίὰ (φὰ μάλιστα ) Ἰδϊίαν πρίηϊια 
δου θεηήπτῃ. ΟἹ, ἐρ. ' 

Τὰ πλείω οἴηηε8, υἱ νἹἀείαν, 1, 15. 69. ΕΥ̓͂, 11γ. 661. 
ΨΌ]ΡΡ. 1, 5. (ΟἹ οοπιπησαμὶ Ατ. (ἢν, νεϊὶ. ε44.}) Ὁ 15-- 
Ἰαπσαηὶ ᾿ΐεπι Ο855, Δυς, Ῥᾳ]. Βοσ. αν, Δε. ΟΙν, Βαν. 
Τ|, 89. Οδ88. ες. αν. Αν. Ο(1ν, Βαγ. σνεὶϊ. εἀά. ὃ. 
(895. Ῥᾳ]. Βερ. ατ, Δυ. Ομν. Βα5. 11, 65. (855. Δυρ. 

Ῥαᾳ]. Βερ. αν, Αὐ, Οἷιν». πὶ. δι. Ἐδοάεμπι τηοάο τὰ πλέω 
(8855. Αὰρ. Ῥα]. Βερ. Οὐ. 1, ὃι. Ηἰδβ8 ἰριξαν οί θμη- 
Ῥεναηάσμι πθητ6 ταπολλά βογιθοημάαση οὐπὶ βδρ. ἂν, 
ΑἸα. ἘΠοΣ. ὙἹ, 80. 

Τὰ ξυντομώτατα (455. (]. στ, Δ’. Οἢν. Μοβαα. Ιπα, 
Π, 97. 

Τὸ ἀπὸ τοῦδε Βοσ. ΤΙ, 46. εἰ νειϊξ, εα. ΤΥ, χτ4, τοα- 
ποτοῦδε, 564. γΕἸ41| δΘραγδηΐ, 

Τὸ ἀρχαῖον (458, αν. Δεν. Οχ. Πδη. Μοβαα. 11], 90. 
ὀ σας 2 
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(4585. Δὰρ. Ῥα]. αν. Παπ, ΑἸ4, Β45. ΤΡ, 5. (855, Δυσ. 
Οτ. Αγ. Ομ. Ψ, δο. (459. Δὰρ, Ῥᾳ]. Ο]. σὺ, Δὲ. (Ἰγ, 

ΨΙ,.2. (455. Δπρ. ῬΑ]. Ἀερ. 85. αν. Αὐν  ἷν, ὙΓ 9. 

Τὸ αὐτίκα (455. ῬΑ]. Βερ. νυ. Αγ, Οἢν. Μοβαὰ. Βαν. 
1Ι, 4ι. ΟΔ865. ΑἸὔρ. Ρα]. Ἀος. αν. Ανὶ Ομν. θ δ. Μοβαα. 
χη. ΤΥ, τον. (458. Αὔυρ. ὙΙ, 55. 810 τὸ παραυτίκα 

(485. Αἄἥὔὐσ, τ. 1, 27. 855. ΑὕὔὮνσ, Ῥα]. Αν, Οἢν. Μοβαα. 
Ἰ. τιϑ4. (888. ἃ ρῖγ. πὶ. ῬΑ]. 8885. .ὅὄν: ΑΤ' ΟΡ ΨΗ 4. 

Δυρσ. Ῥα]. Ατ, 61». Υ, 65., τ] (8858. τὸ παρ᾽ αὖτ. 
ῬΊΌΣβι15 18 εἴα ΥἹ, 85. 5εἀ ΨΙ, οὕ. Ῥαᾷ]. τὸ παραυ- 

τίπα, (4585. Αὔρ. τὸ παρ᾽ αὐτίκα. κατὰ τὸ αὐτίκα ὙΠ, 

85, ἐν τῷ αὐτίρα ΕΝ, χοῦν (01 νειῖ. δαά, ἐν τραῦυτ.) ἐν 

τῷ παραυτίκα 11, τ΄. 

Τὸ δεύτερον 855. Λὰρ, Ῥα]. 88. δ Ομν. 1, 15:1. Ὁ]15. 

(155. Ῥᾳ]. αν. Οἷιν, Ῥίοη. 11, δ9. (888. ῬᾺ]. Βᾶ5. Αν. 
ΟἸν. 1Π1, ὃ. (855. ῬΔ]. ἤθξ. Αγ. Οἷν, 15. (485. “Ῥαὶ. 

ον. Δυ. Ου. {Π|, ὅὃγ. (855. Αὔὺρ. Ῥα]. Βεσ. Αν, (ἶν. 
ἘΥ͂, τά. Ἦοο ρίταν ἰαπεη μι. 

Τὸ ἔπειτα Οε85. Ατρ. ῬΑ]. ες. αν. Αγ. ἢν. Μοβῆΐ, 

χη. ἴ, 107. Οα855. Αυρ. ῬΑ]. Ατν, Ον. Μοβαμι. Ὑ,, 118. 

Τὸ λοιπόν οἴπῃεβ 1001, αὐ νἱθοίαν, 1, γά, (8855. Αὐξι 

ψ6ς, ἴ, 56, (85. Δυρ. Αγ, ΟἾγν. ΑἸα, Β85. 91. (888. 
Αὐρ. Ἔερ. ΟἸμν. 101. Οδ85. Αυρ. Βα5. δυ. μιν, χ24. 
(885. Δυρ, Αν, Ομγ. 12ὅ. (885. Ῥα]. Αν, ΟΒν. 11, ο΄. 

Ψ, 59. (888. ΒΔ]. Β88. Αγ, Ομν. ΠΗ, 59. 4ο. (885. Ρ8], 
Ἀερ. Δν. Ομν, Βαγ. νεῖϊϊ, οὐ, 111|,.46, (885. Δ], Ασ. 

Ομν. Μοβαὺ. ΠΙ, τοά. (455. ἄπρ. Οἢν. Μοβαιυ. ΕΥ̓͂, 
04, (ε55ὅ.. Δὰν. Ῥα]. Ομν. αν, νεῖβ. δά, .26, (885. 
Ῥα]. Αν. Ἕν. γϑιῖ. εἀα, 12ν. (855. ἄπ. αν. Αν, Οἢγ, 
οβηι. Ὗ, 1., Οδ85.. Δπρ. (.» 6 ἠΐο τα δομΊρῸΓ “) 

Ῥα]. ὅτ. τ᾿ ἢν, ὅ2. (μ85..ὄ ῬΑ]: Βα5: Οἷν. ὙΙ τ. 

νυ] ρρ. δὰ, ὅδ. (αὲ οοηἰπαπσηπὶ Ρα]. Ἦθσ.) (8858. Δυξ, 

αν. ΑΥὐ. μιν. ΨΠ,, 6ο:. (455.ὄ Δὰν, αν, Αἰὰ. ΨΗΙ, 2. 
(55. ΔῈρ, τ. γῆ, ΟΝ ἐς. -τ τοῦ λοιποῦ ΕΥ̓, οὗ. 

Ἂ 
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Τὸ πάλαι (485. ῬΑ]. ΑΥ. ΟΠν. Μοβασ. ΠΠ], 45. (455. Λυρ, 
ῬᾺ]. Δι, (ἢν. χοά. άεπὶ οαπὰ αν, ΕΥ̓͂, 42. τὸ δὲ πόλαι 
1,6. ,,1ὴ 186 βουιρίανα ἰαπηθι νανδηΐ αποίογθθ, ὕ{γοὸ-- 

46 τθούο Ἠενοσοι. 1, 5. 144. Νοβίεν δἰίαιη 1, 5, οοῃ- 

Ἰαποίϊτα δὲ βἰπα Ψ. ἴ,. [Ὁ. ἰδιπθα 101 τὸ πάλαι] εἐἰὶ, τ5, 

Ηεγοάοι. ἀεπίᾳααθ τοπαλαιόν ΤΥ, 11. οἱ Πειποβί. 6 

415. Ἰεσαὶ, 225. Ηδγούοι. ὙΠ], 6ι. ἐκ παλαιοῦ εἰ ΙΧ, 

τὸ παλαιὸν καὶ τὸ νέον, αἰᾳαὰα 114 Ὠίομ. Δ]. «Ληιὶᾳ. 

ΤΥ; 50,.6, ὝΥΑ83Ε. 

Τὸ παντάπασιν (458. ῬΔ]. (Οτ.) ΔΑτ, Οἢν. ΠΙ, ὅὃγ. 

Τὸ παράπαν νυϊρρ. οἀά, ὙἹ, δο. 5εα (855, αγ, νοιῖ. 

664. τοπαρόπαν. 

Τὸ παραυτίκα νἱάθ ρῬϑιῖϊο δὶς π᾿ τὸ αὐτίκα. 

Τὸ παραχρῆμα Δυρ. Ῥᾳ]. ΑΥν, ΟἸν. ΨΙ, 55. ἔμ τοῦ πα- 

ραχρῆμα οδρΡ. 58. 

Τὸ πλέον νυΐϊσρ. ε44. 1, 56. (αὶ ΕἸον. Βα5. Ἅ΄ αβ8ο. τοσπλ.) 

“οὗ δι, (01  βο. τοπλ.) Ῥὰ]. 15 1, 49., 586 1161 101 οἱ- 

ἴατὰ (δέ85, Λυρ. αν. Τίάθμι σταγϑ8 69. (ὉὈῚ Ποσ, τὸ 
πλεῖον) σθ., (001 Αν. Ομγ. οβαι. Ψιμᾶ, τὸ πλεῖον, 1. 

". τοπλεῖον) οἱ (ργίουθ ἴὶ ἰΙοοο, Ὁοϑὲ ὅπλων, 85. (04585.. 

Δυρ. ῬΑ]. αν. Ομγ. Δ]. Β88. γά. (488. Ρα]. Ἀορ. αν. 

(αἴϊεγοὸ ἴπ Ἰοοο, ροϑὲ ἀποβαινόντων, ὃ3. ΟΔ55. Δυρ. Ῥα], 
ἈεΡ. Βα5. Οσυ. ἀσ. Οἢγ. 14. (855. Ρ]. Βα9. αν. Αν. 
ΟἸν. 121. (485. Δὺρ. Ρ8]. θρ. αν. ἅν. Οἷν. Βᾶν, 11, 
57. νυσσ. εἀἀ, (Ὁ] Λε, Ομν. Πα. Ὁ. τη. τὰ πλέω.) 1, 
ὅ0. Ἐς ΑΥν. Ομν. Ἐς τῇ. Ὅτϊομ, 1θ1 4 ἐπὶ ρᾶα]ο ροβὲ, τοὶ 

(895. Δυρ. Ἀερ. στ. τὸ πλεῖον. (4585. ῬΆ]. αν. Δυ, Ομν. 
ΤΠ, ὃο. (455. ἀν. Ον. 111, 15. (ἰῃ στ. τὸ πλεῖον.) (58, 

ῬΑ]. Βδς. τ. Αν. Ομιγ. 8ϑά. τῷδ οαπὶ Αὑρ. ΕΥ̓͂, 50, 
(855. Δυρ. (]. Β45. ασ. Αν. Ομγ. 27. Ξ5--ἕ ἐς τὸ πλέον 

ψ6], αἱ 855. Δὰρ. ῬΑ]. Ο, Βερσ. (6.) Μοβᾳι. Ἔχ] θεηί, 

ἐς τὸ πλεῖον ΤΠ, 41. --- Τὸ πλεῖστον Οα85. Δυρ, αὶ. 

Οτ ΑΥ. ΟΠΓ. τ΄. νεῖ, ἐ6α. ὙΠ; 57. 

Τὸ ποίν Οδ585.. Αυρ. Βορ. στ. Δι. ἢν. τὰ, ΠῚ δι. 
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Τὸ πρότερον (85. Δυρ. Ὗαβο. Τ, 59. (455. ῬΑ]. δε: 
ίοη. 11, γὰ. (855. Δυξ. δσ. Π1,.1.6. (8858. ΝΕ: 

ῬὰᾺ]. αν. πὶ. 1}, 19. 

Τὸ πρῶτον Ἷ, πῦ. νυϊσα. εὅα. (6ε. τοπρ.) Ἀν βῖπη οἵ σ 

1δ1 βου] ρας (888. ἀμ αν. Ὅν, ἘΠ ὁγ. α98. ἡ Γαΐ! 
Ῥὰ5 (ἢν. (οἱ φρᾶυ]ο ροβὶ 1άἄθι οὕτη Δα. εἱ αγ.) 

1, τοϑ. ἴἴθηὶ 151. (δ855. Αὔρ. Βδρ. ΟἸν, ΑἸ. Βδ88. 
ἹΓΠ, 9. 8885. ῬΔ]. Οἵ. -1ὅ. "858. ΑἸΒλ. τ τὰ 
οοάθηλ οἂρ. (8455. Αγ. Ἕν. νοῖῖ. οὐ. άδι οαμα 

ῬᾺ]. εἰ αν. ἀδ. (855. Τὰ]. 885. αν. (ἢγ. 92. ῬᾺ]. Β85. 

᾿(Ατ. ΟἸγν. 11, 1γ. (585. Ῥα]. Ἀδς. θδῃ. Μοβαὰ. ὅ6ι. 
(455. Ον. Αν. Ομγ. 86. (455. Δυὰρ. Ῥᾷ]. στ. Αὔν. Ὅἷγ. 

Πδη. 92. δὲ 018 οὅ. 1|66ηὶ (.»6ἐ «“σ. 8.6 τρίψιε“4) 

οὐ νεϊΐ. δα. 96. 97. 455. Δυρ. ΤΥ, 14. Οκ55. πρὸ 
ῬΑ]. Βα9. αν. Αγυ. Οἴν. 26. (855. Δυὰρ. αν. Αν. Ὅν, 

48. ΝῚ, 5. ὙΠΙ,.42.. (τ 15. πη.) ὙΠ1ΠΙ, τοῦθ. (855. Δυρ. 

ῬΑ]. Αν. ΟἸιν. τω. 1, γά. Οδ585. Αὕὔρ. αν. Ὅλη. 94. 
(8585. Αυρ. Ῥα]. Δυ. ΟΠ». Ώδῃ. τῶ. 96. 8858. Δυρσ. 

ῬΑ]. συ. ΟἸιν. 9οϑ. 855. Αυρ. ΤᾺ]. ιν. τοῦ, πάθη 
οαμπι Μοβαθ. 110. (455... Δὰρ. ΟἸιν. 125. 85. Δὺρ, 
ῬΆ]. αν. Δι. ΟἸν. Ὗ, 16. 855. Δυρ. Ῥαϊ, σε. Μοβαμ. 

16. (455. Αὐρ. ΑΥ. Οἰιγ. 20. 11, 45. (πιο...) (488. 

74]. ἂν. (ιν. Μοβαμ. Ὑ, 22. 80. 858. Πρ. αν. ΔΥ. 
Οἰν. Μοβαμ. τη. 49. (455. αν. Αγ. Ὅν. ἤρϑβαμ. 11. 

χ12. (855. Αὔρ. ΡᾺ]. Βα5. Οἢγν. τὰ. ΨΙ, 11. (455. Δυρ. 

Ῥα]. Οἢν. Βδσ. 21. 0885. Βα8. αγ. (Ἷν. 52, (888. Αὐρ, 

845. ΟἸκ.. 60... 4586. ᾿ΑὯῪσ.᾿ ΤΆ]. ὅτ, ΑΥν. Οἷα. τὸ. 
(858. Αυρ. Οτ. ὙΠ, 2. 25. (85. Δυσ. Ῥὰ]. ΟἹ]. ὅτ. 
ΑΥς Ὁ. ΤΠ 6π, 15.; ΔῺρ, Ῥ4]. Ἅτ. Οὗ», ὅγ. (5:5. [2]: 
Βα5. αν. 45. 0855. Ρα]. Αν. ΟἸιν. 66. (455. Δπρ. Βα5. 
Οἰν. τω. ΨΙΠ, 1ο. (485. Αὐρ. Ῥὰ]. Βε8. ατ. Αγ. ΟἸνς 
τη. 16. (455. Ατρ. Β45. αν. Αγ. Ο}ν, 28. πάθηι οὐμ 
Ἀδρ. απ. πὶ. 49. Ὅκα85, Αυρ. αν. Αν. Ομγ. δοβαα. ἰδο. 

Τὸ τρίτον (α55. Αυρ. Οτ, Ἂν. Ομ. ΥἹ, ὁ, 
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ΕΥΝ τ τι ΘΈΣΣὨ 

Πεντεκαίδεκα. ῬτῸ 60 πέντε καὶ δέχα Αγτ, Οἤγ. 1, 99. 

ΙΝ, 6. [ἰδ 4π6 Ῥ8}1]0 ἰηΐτα. Ον. ΠΠ|, οἵ. ΥἹ, χὰ. ὙΠ, 

46. (858. τὰ, Ὑ1Π, το6. δε πέντε καίδεκα ὅν. ΠΠ|, οὗ. 
ΠῚ: 5. 1ο6᾽ 

Τριςκαίδεκα ΠΙ, 69. (οἱ Μοβαμπμ. τρεϊςπαίδεκα ), ὙΠ, 
88. εἴ ἴπ᾿ οριϊμ}15. 10 ν}5. ̓ ΓῸ τρεῖς καὶ δέκα ΠῚ, σ9. (οη- 

ἰγα ΥἹ, τά. ρῖο τριφκαίδεκα ΟΙ. Άεσ, τρεῖς καὶ δέκα, (Δ 88. 
αν. τρεῖς καίδεκα. 11, 97. τριῶν καὶ δέκα. 111, χοὔ, τρισὶ 

καὶ δέκα. 

Τέσσαρας καὶ δέκα ορίϊηϊ! ΠΙΡυῚ ῥῬύὸ τεσσαρεςκαίδεκα 1, 

117. τέσσαρα μὲν καὶ δέκα ἔτη 11, 2. 

ΕΠ γούοι. 1, 119. ἔτη τρία καὶ δέκα. ῬοΙν}}, 61. δέκα 

δύο. Νοβίεν Ὗ, 56. τρίτον καὶ δέκατον ἔτος. Ὗ, 8:1. τέ- 

. τάρτον καὶ δέκατον. Ψ, ὅὃὅ. πέμπτον καὶ δέκατον. οἱ 510 
αἰϊδ. ὙΥΛΒΒΕ δα 1, 29. 

ΜΒ ααἸάδα παὰα ἔογεα!παγτη νἱἀδίαν, ηποή «ρα 
Ατιϊσοβ, οἵ πιαχῖθθ ἀραὶ ΘΠ], οαϊὰ5 Ῥ]ΌΡΙΠῚ1 σού ἴ 68 

ὀχβίαπί, ΨΠπιονάϊάθα. ἴσο, ΡΡ ΑΙ Π6 518, ἡπαηὶ Τα - 

ῬΒΙ]Ὲ8. εἴδη Ηοιπθνο γθάθιθ 1ῃ ΘΓ Ἰ ΠΑ] 1018 δὲπάθ- 

Ῥαῖ, οὐὔηῖθυ8 ῬΑΥ Π 18 ΡΟΙΙΟΥ οοἱ, οὔϑεγνϑηῖθ δἰϊατη 

Ὄυκενο (Υν ἀϑβϑίαμ ἀϊοθυα νυ θα ].“6 ΤΡ εοκ, αὐ Ρ  γη. 

Ῥ. 49. 

το. Νοιχηϊηαίϊ τι ΡΓ αΡ8]18. ΠΟμΗΪ Π ΠῚ ῬΓΟΡΥϊου αι ἴῃ εύς 
ἐχθαπίϊαμα οἱ Δρρεὶ ιν ἱππεύς. 

Αἀ ρᾶρ. 221. 

ῬΑ]. σοπϑίδηϊει ᾿π [4]1005 ἧς (5π6 Σ 5501.) Τυθίατ, 

Διολεῖς νυϊρο ΨΙΙ1, 57. Δυρ. Ο, ἢ. 

᾿Αμφισσῇς ντιϊσο ΠῚ, τοι. Ἀερ. (6.). Ὁ. Ε. 1. (μιν, Μοβαι. 
εἴς, (455. ΔΌρΡ. ἧς, ΌδΔη. υἱγαμηαμ6, 

4χαρνῇς νυἱσο 11, 40., ὯΡὶ 855. Ατρ. Ἐς, Βερ. (6.) Βα. 
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Ὧ, Αν. (ἢν, Μοβαι, π., οἵ 21... ἈΠῚ (855., Δὰς. (ΟἹ. 
ἤδρ. αν, Μοβαα. πὶ. εἴς, 

ἡ τ. καὶ Κολλιῇς ναϊρο ΠΙ, οθ. Βερ, (( ἢ ΕΠ ΚΣ Ὑν καὶ 

. (νυν. Ώδῃ. εἴς. [τὰ ἃ τδο, τηᾶπ, εοἰϊαη (855. οἱ 

ἐν » ἴπ 4υριι5 {ποναὶ ἧς... 

ΑΝ νης ν6] Ζιῇς νυΐϊρο ΝΥ, 55, 45, Ῥείογε ἴοοο εἴς Ὁ, 
1), 1. Μοβᾳι., αἰΐθιο 6], ὦ. Ὁ. Ἑ. Αὐις ΟἸκν. Ῥ δ. Νἴοβαμ. 

4ωριῇῆς νυϊρο Τ|, 9. ΙΥ, 45. Ν, 9. β8εα ΠΠ͵, 9. (859. Αυρ. 
Ἐ. Ἀδρ, (6 Ἐ495.. ὅε. ἢ. Ε’ ΤΙ ΊΑΥ πε απ αν, 
42. Ο, Ἐν, ἢερ, (6.) ΠΗ, Ὁ, ἘΝῚ. Αν, Ομ. δῖ, Μόβαμ.; 

ἘΠ Ὗν,᾽9. Ὁ: Ἐν Βερὲ (Ὁ) ΠΟΥ 

Ῥδη. πὶ. Κ. εἰς. Οοηίνα Δωριεῖς νυΐῖσο ΠΠ, 92. [Υ͂, 

61. ὟΙ, 6, γγ.. 80. ὙΗΙ; 5, 57. 86 ἼΠ Ὅ“: ΚΉΡΕ, ΠΡ. 
Ἡ,, ἧς. ΤΥ, 6ι. (655. ὦ. δα. ((.) ἢς- Ῥγδθίον. Ῥα]. εἰ- 
ἴδ Αὑρ. ἧς. ὟἹΙ, 6: (855. Αὐρ, ἧς: ὟΙ, ΝΠ 
εὐ ὙΠ], δὅγ. Αὐρ. Οὐ ἢς. ἀοπίᾳια ὙΠ, 8ο. ἢς» Αυρ, 

εαπὶ αὶ]. ῆς. 

ομιονῆς νυΐσο ἶ, 27. Αὐρ. Β85. εχ οπιθης, (πᾶπὶ ἃ ῬΓΪ- 

8 πη ἰποναὶ ἢς) Ε. ΑΥν, Ὑιπα. χη. }». εἴς. 

Ῥρύνλην ππὰ ΝΙΙ, 87... ἢν Αρ, Ο., εὐ ΨΗΙ,θι., δὶ 

Δυρ. 

“ξΠστιαιεῖρ τς ΨΙΙ, 87. δ85.. Δυρ. ἧς. 

Εὐβοεῖς ναϊσο ΨΠΠ, 5. Αὐρ. ἧς. [κι Ο. αυϊάθιῃ εἴς, 864 

ἢ 5ΌΡΘΡ εἴς εα{.. 1. 
"Ηραιῇῆς νυ]σὸ Ὕ, 6γ, (888. Ο. Αγ. Ον, Μόβαμ. τη. εἴς. 
Θεσπιῇς εἰ Κωπαῇς νυϊρο ΙΥ͂, οὔ. ΟΙ. Εἰ Η. Ὁ. Ε, 1. Ατ΄ 
οἰ, Ὥδῃ. Μοβαα. τη. εἴς, πὶ (855. ἃ ῬΓ. τῇ, Θεσπιῆς; 

ΘοΥγθοῖος ἀδιπμάθ ἴδοαχαὶ εἴς. [Ι͂ἢ Οσ, Θεσπιεῖς ἴῃ. ἰοχία, 

Θεσπιῇς ἴῃ Πιᾶγσ. 

“Ππρῆς νυϊρο ΠῚ, 95, Ἐς Βερ. (6.) Ὁ. Ἐ-. Αν, Οἷν. θδῃ. 

Νίοϑαα, 11, εἴς, 

Ἰαντινεῖς νυαϊσο ΠΠ|, 111., (ὑα85, οἵ Δπρ, οἴπι ΡαΪ. ἧς. 

Μαντινῆς νυ]σο 15 ΓὙ, χ54., τ᾽ (455. Ο, Ε. Βδερ. 
(6,) Π. Ὁ, Ἐς 1. Δν, Οἷς, δ ϑόμῖεὶ εἰίαπι 1)άχις Εϊς. 

Ἀϊαγτινῇς νυσο Ὑ, 20. 644. 564 εἷς (855. Ε΄, Η, Ὁ. Ε. 
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Ι. γ᾿. ον. Ὥδῃη. πι. Καὶ, Ψ', 29. "᾿άθὰ οαπὶ Ὁ. Πεσ, 
(α.) εἰ Μοβαα. 52., εἰ ραυΐϊο ροβὲ ἰθιάθπι ρνγδϑίου ΠῸ5 
ΟΥΉ68 οἰΐδπι αν. οἱ νοϊϊ. εὐ, Ουἱ Ψ, 52. ρυΐουῦδ 

Ἰοοο, δἔϊαπτα ΤΊ γ5118 57. εἴς, οἱ 1 (855, Ὁ, στε. Β. Ὦ. 
Εν 1. Αν. (ἢν. τη, Κ. ἀά, (δρ. 47. νυ]σο ῥυϊμαπμ ς, 
μι (Οπδε., 0, Ἡ, ατ. Β...1.. ὄν ΟὨγ. ΓΘ απξντι. Κ΄ εἴς; 
Ἰηΐογι8. εἴς, Ὁ Αὐὑρ, Βορ. ((Ὁ.) Βα5. ἧς. Μαντινῆς 

ΤΌΥϑιι8 νυΐσο Υ, 80. 544. 564 εἴς (455. (. Η. ὅτ. Β. 
Ὦ. Ἐ.1. Ατν. Οἢν. Ὥδβη. χῃ. Κὶ. ναϊϊ. δεὐὰ. 50,, "πάθη 

(ρτγδοίον νεὶξ. δὰ.) σαπὶ Ε΄. εὐ Μοβαμ. 58, οἱ (ργδθ- 
εν ατ, εὲ Ῥδη. 7) δι. 62. 1{6π (οππτὰ Ο1., 564 5116 

Πδη. εὐ. οβαυ. 2) 65. Θ᾽. σι. γ. γῆ. 81., δἴᾳια 116Πὶ 

(οαπι αν. εἰ Πδη., νευπ δἰπα Ὁ. εἰ Μοραυ. 3) ΥἹ, 

6γ. 68. Ῥομπΐαπα ΥἹΙ, 57. νυ]ρο Μαντινεῖς. ΑἸ, ἧς. 

Β..0, ἧς (ἧς Ὁ. ὶ 
Μεγαρεῖς νυ]δο 1, 67. οοἄ. νεῖ, ϑίερ]ι ἧς» τὰ. οὐπὶ Ῥα]. 

ἧς. 8ε8 Μεγαρῆς να]σο 1, τοῦ.» ὯὈλ (488. Αὰρ. Ε΄, α. 

αν. Ὁ. Ἐ. 1. Αν. οἷν. Μοβαι: εἴς, Η. αἰσασπαθθ. [Με- 
γαρῆῇς να]ΡοΟ οἰϊαπι 11, 9., ὉΡὶ εἴς (855. Αὔρ. Ε΄. Βδρ. 
(6.) Β48. αι. Ὁ. 1. 1, Αν. Οἰν. γιμά, Οοηΐγα {πε- 
γαρεῖς να]ροὸ ΠΠ8, 81... ἘΠ ., Κ΄, 66.,, αδἱ Ο. Ἀερσ. 
(ἃ.), 67... ὯὈἘὲ Ῥιδβϑίθι: 'οβ. οἰΐϊδτη Ατρ. ἧς. Πεγαρῇς 
νυρο ΤΥ͂,. γῦ,. γά.,. ὯΙ εἴς ιν, Η. Ὦ. Ε΄. 1. ΑΥὸν Ὅν. 

Π)4η. Μίοδαα. η1., εἴ [Υ, 1ο9., 00] εἷς Οδ85. Ε, Η. Ὦ. 

Ατν. Ομν. θη. Μοβαι. τ. ἴθι Ὗ, 59., δὶ εἴς Ο. Ἐν 

Ἡ. αν. Ὁ. Ἐν1. Αὖν, Ομν. Καὶ Ῥεμΐᾳμς Μεγαρεῖς νι] σο 
Υ, 5:1:., 081 Αὐὑξ. 1. ἧς» τ... νεὶ μος νοὶ ἧς. 

"Μηλιεῖς νυἶδο 1Π, 92.,.ὄ δ] οαμ ῬᾺ]. οἰΐδτι (888. Δυρ. 
Ἡ, ἢς. 

Παλῆς νυ]δοὸ 1,27. Απρ, Παλεῖς, πιδῃ, τοο, ἢ. (455. Πα- 

λῆεις, 864 εχ εἰπεπάδξ. τη. Τες,, αἰϊαθ εἷς [δσεναῖ, 
Ρνα 818 4πι86 δηΐθα ροϑὶ ἢ βουὶρία ἔμεγαηῖ. ,,ϑιβρίοον 
εαπι, 61 νεοξαβίατη βουρίαταμη οοά. (458, πιαΐαν , 
γο] 856. ἴδοονα Παλεῖς, ἡ“ παδπιϑαπηοίίατα Ηὶ 88 606 ἀρῃᾷ 
8Π08 νοσβηίαν, 86 πωρυμἀθηι θη τοὶ 1586. ἡ.“ Ὀυκ. 
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Παλεῖς (455. Αὺρ. Ο], Βερ. Β89:. Ε΄. Αγ. Οἠγν. Ὥδη. 
Μόοϑαχα. Ὑιμά. ΤΠ, 530. 

Πελληνῇς νυ]σο, 5ε4 εἴς (858. πὺξ, Ἐς Βορ, (6.} Β45. 

σαν. Ὁ. ΕΓ 1..Αὔὕὐὸ᾽ ΟὕὨγ, Ὑιπα. Π, 9..ὄ εἰ (895: Ὁ. Ἐ.- Η. 
1 ΑΥ: Ομ... Μοόςαῖ. τῇ, ἧς ΟὟ ὀδδοι 66. 

Πλαταιῇς νυϊρο Π, ὅ., υὖἱ. εἷς (85. Αυρ.. Ε., Βερ. (6.) 
Οτν. Β. Ὁ. Ε΄ 1. Αν. Ογ. γιίμα. (,.»τὸ δϑηηρεῦ".). τα. 

νι ψαῖῖ, εἀα, Πλαταιεῖς ΠΔΡ. 5. 1ἴῃ1ξ., 864 Ῥϑιϊο ροβὲ τογ- 

505 ἧς. ὍὈ1Ὶ 1661 ΠΥΡῚ 411 σᾶρ. ὅ. εἴς. Πλαταιεῖς 11, 

σι. ηο,»Ἀϑι0 ίοη. οἱ Αὐ. Ομν. αἱ. οἰΐαιυ Ῥᾷιϊο ἰπῆνα, 

Οκ55. Παρ. π., π6ὺ πο ρᾶτ]ο ροβὲ, Ὁ] 810 εἰΐδια 

6ν. θ45. εἴ Μοβαὰᾷ. ψαϊρσο ἧς.“ εἰ δὰ γῆ.., Πλαταιεῖς 
Αι. Ομν. αἱ ραβϑϑῖπη ἔδυ τηΐγα. τοι. 10. Βορ. 0485. αν. 

εἰ Ῥϑυϊο ροβὶ σιιγϑβ Βδρ. (ὑδε5., ἀεῖπάθ ἔεγα ἈΡΙ4ὰ6 

δοίι5 (855. ϑίο ἴεγε 1η 86, Βα5, Οἰπῃ ἧς.“ τἰθηα. δά 

»δ., ο, Πλαταιεῖς (4855. Ἀ6ρ. αν. Ῥᾶπ., 4] 18 ἩΡΊαα6. 

Οἰϊμα μἴο οἱ ἰηΐνγα ἧς.“ Ο, Ἡ. Β. πι. οὐπὶ Βα], ὃς ἰατὴ 
σι. 4|8π| γὅ. εἰ γα. Πλαταιῇς νυϊσο ΠΙ, 20. 544. 868 

εἴς ΟΔ55. Ε. Βεσ. (6.) σι. Β. Ὁ. Ε- 1. Αγ. συν. θδπ. 

γη. 20. 21. αἴσιιθ ουμα [18 25. 9. 924. οἴαπι Η. (αὶ 

18 οἰϊηπι 11.) εἰ Μοβηι. [46πὶ οπηπ65 (ργδθϑίεν δίοϑαι 2), 

52. (δ᾽ Ὁ. ἢς) εἴ (οαπι νοίϊ. 666.) 57. ἴα (μοί ον 

1. Η. Ομνυ. Μοβαι. 2) θο. Ῥρμΐῳψαθ Πλαταιεῖς ψα]δὸ ΥἹ], 

δ. Αὐσ. Ο. ἢς. 
Στυρεῖς ΝΠ, 57... Αἄὔὐς. Ο, ῇς. 

Φωκῇς νυῖΐρο, 804 εἴς 0458. Απρ. Ἐν Πορ, (6.) Β88, στ. 

Ὁ. Ε. 1 Αγ. σμν. γιπ4. Π, 9. εἰ (488. Ε. Βος: (6.) 

ἩΣ εν: πὰ ΑὐρΘιν:  αν  ϑα. 

Χαλκιδῆς νυῖρο Π, 79. 564 εἴς (855. Αὰρ. Πρ. Β85. Δν. 

σιν. ίοβηι. εἰ ἧς ρτδβθίον. ῬᾺ]. εἰΐδπι (, Η, Β. Χαλ- 

κιδεῖς νυ]ρο [Υ̓͂, χ9. 6 Ὗ, 51. 5864 ἴσο Αὰξ. ἧς» οἱ ῬΡδε- 

ἰδ ῬᾺ]. εἰϊδια (ὉὍ, τα. Κ. ἧς. Χαλκιδῆς τατδαθ νυ ]δοὸ 

ΤΥ, δι... δ] εἴς (855. Η. τ. Ὁ. Η. 1. Δ΄». με. θαπ. 

δίοβαι. Χαλκιδεῖς ναϊσο ΥΙ, 5. Αὔρ. ἧς ἴμ11. ἂρ. εἴ 

τηνα, [01 δίδα μεσ. ἴῃ Δυρ. οἰΐδῃι 5. 10. σ79. ΥΙ, 
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57. Οὐΐβαθ᾽ ογαμπίρι8 ἰπ Ἰοοῖδ Ὁ, γεὶ ἧς (ζουμὶ ΡᾺ].) 
γ6] ἧἧς. 

᾿Ιππεῖς ναῖσο 1, 65. 107. 111. 564 ἧς ΄τογ. (, Β. , “Ιππεῖς 
Ατ. ΟἿν. τοι α8 ρϑαΐο ροβδί, Βερ, (455. ὅτ, Πδη. εἰ 
Ῥαιϊο ροβὺὶ ἢδρ. οἱ (888. Β88. δ δἰ] ρθε αμησιθ. ς. Αᾷ 
Π, σῇ... ἊΒῚ να]ροὸ ἵππῇς. “Ιππεῖς ΤΥ, 4ά. 001 ἧς Αὐρ., 

αἰ δῦ. Αὐρ. Ο. Ἄδερ. (6.) εἰ γ2. οὕπι 5 οἰΐατα (888. 

, Ἵππῇς νυϊδο ΤΥ, 95. 5644. 5ε4 εἴς Ε΄. Η. τ. Ὁ. Ἐ, 1. 
Ομν. θ8η. οβαα. τη. 95. (855. (. Ε', Ἀερ. (6.) Η. Β. Ὁ. 

Ε᾿ 1. Ατ. Οἴν. νεἰΐ. οδἀὰ, 94. (855. ἀπρ. Ε, Βερ. (6.) Ὁ. 

Αὖν, Ὅν. Ὅδη. 96. (455. Ε', (Η. ὃ) αν. Ὁ. Ἐ. 1. Δυ. (ἢν. 
Πα. Μίοβαι. τὰ. [015 124. 1ἀ6π (οι Βορ. εἰ Κι, βεὰ 
Ῥιδείεν τ. 9) Υ. 6. τἴϑμι (ργδείθυ εἸδ, 9) σασα Ο, Β. Κα. 

Υ, 59. εἱ (ουμι Ἐ., 864 ρυδοίθν Β. οἱ 1.2) 55. 1ἴδην (οι 

Ἐς 61 1... 5δἀ ργδείθυ Β. εἰ Μἴοϑβαι, 2) 68. γχῷ. γϑὅ. “Ἱππεῖς 

ναΐσο ΥἹ, δ᾽. 62. 65, οὔ, ὙἹΙ, 6. 57. 44. γ5. γ8. ὃι. 5εἀ 
ἧς ΟΟΥΤΙ, 57. ΑὩρ. ΟΟΥὟἿ, 5:1. οδ. ὙΠ, 6. γ8. (εἱ8ὶ 10ὲ 
Ο. ἧς.) Δὰρ. Ο. στ. ΎΣ, 65. 65. Ατρ. Ο. Βερ. (6.) ὙΠ, 

76. δι. ᾿Ἱππῇς νυἱσο ΥἹ, 68, 7γ0ο. 564 εἴς (455. Β. Ὦ. Ε- 
Ἐ. 6, Η. 1. Κ᾿ Ατ. μν. νεῖξ. δά, 68., εἰ (858. Αὔυρ, 
Ἦερς, Η. ὅν. ἢ. Ὁ. Ε.1. Καὶ Ατ. Ομγ, νοιξ, εαα, 70. 

11. Πλέον οἱ πλεῖόν αἴαποϊηε ἀεοτὶναία. 

ἊΝ Ὁ. 558, 

᾿ λείων ΝΠΙ, τοο, Ῥα]. πλέων. Αὑρσ, οἱ (455. ἱπίον πλέων 
εἰ πλέον Πποϊαδηΐ. 

Πλέον. Τὸ πλέον εἰ τὸ πλεῖον ν᾽46 ϑιρτγα 80} γιϊοαϊο . 6. 

Πλέονος Ῥῖο ντι]ρ. πλείονος (855. Αὕὔἰις. Ρ4]. Ο, Ἐ, Πορ. (6. 
Η. 1, 77. εἰ Οδ55. Αυρ. ῬΑ]. ὕδπι. Βορ. 1. Κὶ ΥἹΠ, 90: 

Οοῃίνα ργὸ νυ]β. πλέονος Ὁ, Ἀερ. Η. Αὖ. ἋἸιν. πλείονος 
ΕΝ ΚΓ. 



476 ἘΛΆΒΑΘΟ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΠ, 

Πλέονι Ῥγο να ]ρ. πλείονε (455. ΛῸρ, ῬΑ]. ΟἹ. Ο. Τὶ. αν. Ὁ 
Ἐ. 1. Μοβήα. π. ". 1, 68. οἱ Οδ88. Δπρ. Ρα!ὶ, 1, Ἀερ, (6.) 

Ἡ. Β85. Ε. Μοβαι. πὶ. 1, τάιτ, Τὰ δἰίατα Ασνὶ Οἢγ. πἰ- ΡΓῸ 
πλείονι 1, ιάά. Οοπίγα πλείονν ῬΥο νπ]δ. πλέονι (455. Δαρ, 

Ῥω]. Ο. Ε΄. Πεςσ. (6.) Η.1,. γ2. εἰ 85. Ρα]. ᾿ερ, Ἡ. Οἱ. 

οβαα. Π, 65, Βερ. (6.) Η. εἰΐδηι 1, γῇ. 
Πλείονα νυῖΐδο ΠΠ, 44. Ατν. Ον. θη. πλέονα. 

Πλειόνων (885. ΑἸρ. ῬΑ]. Ο. ες. (6.) Η. ργὸ ναϊσ. πλε- 
όνων 1, χη. Επῤ πλειόνων νεῖρρ. 664, ΠΙ, ὅ7., υδ᾽ Ατ. 
Ομν. πλεόνων. Αοῃΐγα ΓΝ, 29. νυ]ρο. εαἀα, πλεόνων εἴ 

Αγν. πλειύνων. 

Πλέοσιν 1, 58. Α. Ὦ. πλείοσιν... Τάδηι πλείοσιν (55. ῬΑ]. Ὁ. 
Ἀος. Η. σ΄. ΡΒ. Ὁ. 1. Δι. δὲ νυ]βς. δἀα.1, 1τά5. τὶ ἐφον! 

συλέοσι. 

Πλέονας ναϊσο ΠΠ| 11... ὉΡῚ Πρ. (6.) ΠΗ. πλείονας. Οοπ- 

γα πλείονας νΌ]ΡΟ 1], 5ὅ7., ἈὈῚ 1. πλέονας. 

Πλέω Ῥτὸ να]ρ- πλείω (455. Ρα]. ᾿λ6ς5. (6.) Η. Βε5, αν, 1. τὶ. 

1, 120. Οοῃίνἃ πλείω ρτὸ νυ]β. πλέω (855. Ῥὰ]. ΟἹ. Βορ. 

ΤΙ. αν. Ὁ. 1. Ῥίου, Π, θο. οὐ 8585. Ρα]. Ο. πος (6.)Ηῃ.- 
αν. Ὁ. 1. Μοβαα. 67. Ἰαθηι τὰ δὲ πλείον ΟΔ58. Ατἱσ. ῥα]. 

(. Πὶ Βερ. (6) Η. αν. 1. Μόβαὰ, ΟΝ τὰ πλείω βυρυδ' 58} 

αὐίτοα]ο, Ὁ. 6, 



ΓΟΟΒΝΒΙΕΘΕΝΘΡΑ ΕΤ ΑΡΡΕΝΌΑ. 

102. 

νΕΓ8. 9. 80 ὉΪΌ. Ροϑὶ ῥιεῖ5886 Ἔχ αϊ οἱ. 
ψΕ}8. ὅ. ΡΓῸ διῥδέορέϊέ Ἰοσ. δι 5ἐ{{{έ. 

ψΟ 5. 12, 40 Ϊζ, ροϑὲ οἰαρίι8 Χο α: φιίαγη. 
γε 8. 16. ῥγὸ Ζωριεῖς Ιοσ. Δωριῆς. Δίᾳαο 164 Πλα- 

ταιῆς Ῥ. τά. ν. 16, 
ψΕΓ8. 5. 80 αΪΐ. ἀηΐ 60 δχοιαϊὲ χηρατηιίατη. 

Νοη περ]; σεηάα πο ἐσαμὲ νεῦρα ΥἹ, 62. χαὶ ἐγέ- 
γοντο ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα, αἱ] ρ]ιι-- 

γ8}18 θη Π 8 6886 Υἱχ ροίθϑί, Ῥγϑδίουθα ἢ 6801- 

ταὰβ 4ὸῸ ἃνοϊανοναΐ Ὠ]Θη8 ποϑίσα, παπὶ 11 ἐλά- 
χισταὰ κατορϑοῦνται δ] σοΥΥΘΟΙΪΟ ΠΕ ΟΟΠ ΠΡΟΥδ 
α4αδπὶ ἐλάχιστα ῬΓῸ δοοαδαίϊνο Πα θΘ 6. ΤΠ] 6 Π1118, 
ΝΙΒΙ νεχὶμ8 μδὸ δχρ)οδίϊοιιθ 11, 50. ὋὋ στρα- 
τηγὸς --- πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο. 1Π, ὅν. ὀρϑοῦνται τὰ 
πλείω. ΠΙ, 42. πλεῖστ᾽ ἂν ἡ πόλις ὀρϑοῖτο. 
ν. τά. 4616 σφομημλε ροϑὲ δι). 

ι0ή, ν. 14. 4] α]ϊ. ροπθ σοπιηᾶὰ ροϑὲ ἴσα καί. 
117. 

127. 
15. 

τάι. 

164, 

1ὖγ. 

180. 

ν. 12. ῬΓῸ Ζμείδ 801} 6 υἹείο. 

γ΄. 5. ἃ π1ϊ. ροϑβὶ ἔλϑωσι ρὸπα οοΐομ ῥτὸ ρᾳμποίο, 

ν. 1ά.. ῥΡγὸ στερισκώμεϑα ἴο56 στερισκύμεϑα. 

ν. 16. 0 υ]1. Ῥγοὸ προὔγου 8οΥρῈ προὔργου. 
ν. 2. ῬΙῸ ἐπέρχετε ἰδ. ἐπέρχεσϑε. 

γ. 10. 80 υἱϊ. ργὸ βίσῃο [ ροπθ 7. 
γ. 10. ἢ τ]ϊ. ῥγὸ γιέαγοπξ ἰθρὶ χηιμξαγιώιί. 
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] 
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-Ὁ 

ΘΟΒΕΙΘΈΝΡΑ ἘΤ ΑΌΡΕΝΌΔ.. 

167. νδγ8. 5. ὕτὸ ρατγίϊοϊριϊ 1οσ. ρατεϊοϊρία. 
1πσῦ ν. 15. ροβὶ χιοΐ. Ροη6 νἱγρα πη. 

181. ν΄. 1. ῬΙῸ ἐπιτάττεσϑαι [6σ. ἐπιτάσσεσϑαι. 
186. ν. 15. Ῥγὸ οοηρίοδεαξί 1Ἰθ5. οοηςσϊοναῖὶ- 
1097. ν-. ὃ. αὖ 111. ροβ σγαθοῖ ρομδ σομηπηᾶ. 

198. ν. 19. Ροδὲ ᾿“λκίδαν Ἔχοῖ 1 προςτάξαντες. 
402. ν. 16. Ὁ αἷϊ. Ἰεσ, ἕτερα. 

209. 1ηἴθι ϑαρσύνω οἱ 86 τιᾶ]6 σδοῦπτη ϑρδίϊπηι τα- 

ποίη. [ἀ6 1} ἹπΠΟΠΘΠΔΠΠ] Ρ, 217. ν, 3. 

410. ν. 6. ἃ αἱξ. Ῥ.Ὸ οτγγυ 15 (α88. 166. οἵην ν56 Ζ΄ιι. 

2110 ν..6.ὄ Δ0.ΠΠ, ῬΤΟ εις Ἰοσ, αἰεί. 

218. ποι δηΐθ ονΤο ν. 12. Ὁ υἱῦ., 566 δῃΐὸ ΖΡ 67- 

ἐζηι" ν. ά. ναοατα βραΐϊταπι οὐδὲ τ ] Ππ] ΘΠ . 

οοδ }}18, αἀαδο ἀρπα ΤΠαοΥ ἀϊάθμι ἀροβι ΟΡ παι 

Ῥαϊπηΐαν, δας τότε Ι, 88. τινά Ὑ11, 1. ἐστί 

11: 5: 
“τὸ. ὅ. ὅν ῬΣΟ ΝΗ. βδευιρο Υ]. 
.-- --- Βυγϑθι8 ἰδοσπα χγπ816 Δ Π}1858588. αΐα (ὐογέγα, 

4086 δῃηΐθ Νί6 αἰέθηγι 6558 ἀθρερδί, 

431. ν. 12. Ὁ α]ΐ. ῥγὸ {ογηιῶβ ἴθ. ἔοτ 8, 

-- ν. δ. ἀὸ υἱῦ. διρεγοδέ ρὲ τηδιαβοῦϊαπι 1 ΟΠ 

80 1 θοπά απ οἱ απῖθα ραποίπμι σΟ]]οσδῃ πη]. 

4. ν- τ. ΑὉ ὉΠ. Ῥγὸ σ 80. 1}. σὺ, 

δ. ν. 2. Ῥτὸ συμμαχία 5011}. ξυμμαχία. 

6. ν. 11. ροβὶ εαϑβέθ{ἑιν ὁκοῖα φμοα.. 

466. ν-. 15. Ὁ αἱξ. Ῥγὸ 716 1. τὲ, 
“86. ν. 8. Ὁ αἱ, ῬΓῸ ριμίαγεέ 165. ρεέαγτί. 
205. ν. 15. 5Ιρῃαα ) ποη ροβὲ χῶμα, 564 ροϑβῖ ἐρχόμενοι 

οοἸ!οοδ 1. 
2ηὅ. ν. 4. 4616 σοπηπᾶ ρμοδὺ οὐεπεοπέί. 
-α ν. 15. Ῥγὸ εομρθηῖδ8θ 1. θοηνε 5867. 

296. ν. 5. ἀεδϑὶ οοιμῃπτἃ ροβὶ. ἐνταῦϑα. 

505. ν. το. 80 ὉΠ. Ῥτύὸ Συρακούσαις 1. Συφακόσαις; εἰ 

ἴα βαι6 1 ̓ἰουραγην 6 4110]. 



υ ᾿ , , 'Ἃ, 
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ὩΝ ΘΟΒΝΙΘΈΝΡΑ ἘΤ ΑΡΠΕΝΘΑ. 470. 

Ῥυδείθγϑα 1ἰθδι νέσϑ οὖν 618») 610 Π6π|0, απὶ Αἰεἰοὶ 
ΒΕΡΙΠΟΠ8 ΘΙ Εσα 8 ὈΡΥΒΡΙΌΘΓΕ ΟΡ, ΟΔΡΘΓΘ Ροΐοϑε, 

ΡῬλνγηῖολ Ἐοίοσαε εὐ. 1,οὔδεῖβ, πονὶ Ρυΐαϑβ Δ πο8 ἀεἰα- 
ἴα ς 6ϑὲ 4181} ΠΙΒ ΧΙ Πα ΡΔΥ8 νϑδε 0] ἰγρὶς ΘΧϑουρίἃ 685- 

86ῖ. Οὐοά 581 β6σι8 Θν ΘΪἶ886 8, ἰθοΐο  ΘὨ] 5806ρ6 δ] ΓΟ ΟΚΙΙ 

δ ηποἰδίϊ οι 85. ΤΟΙ 81556 1118... ΝΟ Ἰριϊαν Ἰοοοβ πηδχὶ πὶ 
ΠΟΤ ΘΏ 1 5 ΠῚ Ί 1118, 4. 

Αα Ρ. τοι. 46 ἥμισυς οἵ, ΤιοὉ. Ρ. 447: Ἐ ἢ ἴων 
- ιάο, άι, ἀδ μέχου εἰ πρίν οὕτα σοηϊπποίϊνο πε ἄν 

Π0}. Ρ. 14. 54. : 
-- 14. ηη) εἴ 190. 84. αα) οἴ, 10}, Ρ. γάγ. 844. 
-- ιγὅ. ἐκεῖϑεν οἵ, 1.0}. ΡἈ. 44. 
-- 197. αα) εἰ 504. οἵ, 0}. Ρ. γδά. 
-- 221. 48 βοηΠἸν18 ᾿νἴο ΘΟΠΙ ΘΟ 115 ν1. ΤῸ}, ρ. “47. 
-- 2252, ἐδ δοσιδαῖϊνο υἱεῖς [,0}». Ρ. θυ. 

π- 3225. 46 δυσίν ὨΪηΪ5 ἀιάἀδοίον ᾿μαϊοαὶ [,0}0, ῥ. 211. 
Τοηρα οδυἑϊι5 Βαζίμ,. Ι. 1. 

τ 220. ἀδ [ὈΓαΥῚ Τουταα σομημη πὶ ἴῃ ΑἸ ]οἷ5 δουὶρίονϊ-- 
Ῥὼ8 ΠΡ. Ῥ. γάδ., 4αἱ ἰαιαδα πο ἀθραραὶ ἱποοῦὶο 
111ὸ νομίσειν υἱ]. 

στ 3227. 46 ἀπριηθηὶο νοΡΌὶ εὑρίσκειν οὗ, Τ,0}. ῥ. τάο. 
σπ- 350. ἀε εὐνόων [ οἷ». Ρ. τάυ. 54. 4. πλέει 11, μ. 220, 

εἱ 46 φοιῃροϑβίεῖ8 εχ ἔτος Ρ. 407. 
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